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DRINKENDE VLINDERS 

De Europeesche vogelfotografen hebben er altijd een bijzondere voorliefde 
voor gehad drinkende en badende vogels op de gevoelige plaat vast te leggen. 
Hier in Indië vormen de dagvlinders, die vaak in groote aantallen en groote 
verscheidenheid vochtige plekken opzoeken om er hun dorst te lesschen, een 
minstens even aantrekkelijk onderwerp. De meeste lezers zullen wel eens de bekende 
gele Albizzia-vlinders (Terias hecabe FR. en verwante soorten) in groote hoeveel
heden op zandige beekoevers of op vochtige plekken op de wegen hebben zien 
drinken, die, als ze worden gestoord, even opvliegen om zich daarna weder op 
dezelfde plaats neer te zetten. Op dergelijke plekken vindt men naast Terias vaak 
ook eenige exemplaren van de wat grootere, lichtgeel of lichtgroen gekleurde 
Cassid-vlinders ( Catopsilia pomona F. en C. crocale CR.). Vooral plaatsen, waar 
zoogdieren urine of faeces hebben gedeponeerd, blijken een bijzondere aantrek
kingskracht op genoemde vlinders uit te oefenen, zoodat daar vermoedelijk niet 
alleen wordt gedronken, maar ook andere stoffen worden opgenomen. 

Het fotografeeren van dergelijke drinkplekken heeft groote bekoring, want, 
omdat men vaak langen tijd moet wachten totdat de vlinders in een geschikte 
houding poseeren, heeft men volop gelegenheid om allerlei waarnemingen te doen, 
die bij oppervlakkiger beschouwing aan de aandacht ontsnappen. Wanneer men 
een tijdlang bij een drinkplek heeft gelegen en de vlinders er aan gewend zijn 
geraakt den op den grond liggenden persoon en het fototoestel als een ongevaar
lijk stuk omgeving te beschouwen, verliezen zij alle schuwheid en laten zij zich 
met de camera tot op enkele decimeters afstand naderen zonder op te vliegen. 
Soms is het zelfs mogelijk de vlinders, die op een hinderlijke plaats in het gezichts
veld van de lens zitten, zéér voorzichtig m e t d e h a n d op zij te schuiven 
zonder degenen, die men wil fotografeeren, te verjagen. Het is wel een zeer bijzonder 
genoegen zoo tusschen een wolk van vroolijk gekleurde vlinders te liggen en ze 
van dichtbij te kunnen waarnemen, waarvoor men de soms minder aangename 
luchtjes, die van de drinkplaatsen opstijgen en de ongemakkelijke houding in de 
volle zon, gaarne op den koop toe neemt. 

De tegenwoordig in den handel zijnde reflex-camera's met een aparte zoeker-lens (gewoonlijk 
in formaat 6 X 6 cm en 4 ;<. 4 cm), die meest ook nog een zoeker-loupe hebben, waarmede het beeld 
op het matglas uiterst scherp kan worden ingesteld, zijn voor het fotografeeren van insecten in de 
vrije natuur welhaast ideaal te noemen. Vooral. wanneer men ook de beschikking heeft over eenige 
stellen voorzet-lenzen, die het mogelijk maken om direct vrij groote beelden te verkrij gen. Een bezwaar 
van deze voorzet-lenzen is wel de geringe diepte-scherpte, die ook op de hierbij afgedrukte foto 's 
merkbaar is. Men kan echter hieraan door diafragmeeren voldoende tegemoet komen, te meer omdat 
de nieuwere filmsoorten uitermate lichtgevoelig zijn en ook bij kleine lens-opening kort kunnen 
worden belicht. De bij dit artikel gepubliceerde photo 's zijn gemaakt met een Rolleicord camera (fa
brikaat FRANKE & HEIDEKE, Braunschweig), met een ZEI SS Triotar 1 : 4.5 ; ZEISS Proxar voorzet-lenzen 
1 X 28.5 en 2 X 28.5; diafragma 1: 8 en 1 : 11; belichting in de volle zon tusschen 10 en 12 uur vm. 

18° 
1/50 -1/100 sec. ; Agfa Isochrom film W DIN. 

Alvorens men zich echter met dier-fotografie gaat bezig houden, dient men 
zich wel zeer goed vertrouwd te maken met zijn toestel en vooral ook met de 
lichtgevoeligheid van de film, daar er veelal maar zeer weinig tijd is om te gaan 
bedenken, welke lens-opening en welke belichtingsduur men moet gebruiken. 
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Behalve een behoorlijke uitrusting en een flinke dosis geduld, moet men 
echter ook het noodige geluk hebben en dit laatste hadden wij wel in groote 
mate toen de heer M. A. LlEFTINCK en ondergeteekende eind Mei jl. eenige dagen 
in de nabijheid van de Tjibarangbang bij Djasinga (op de grens van Banten en 
Buitenzorg) kampeerden. De 
meeste der waargenomen vlin
ders werden door den heer 
LIEFTINCK gevangen en aan de 
hand van de collecties van het 
Zoölogisch .Yiuseum te Buiten
zorg op naam gebracht, waar
voor ik hem ook hier hartelijk 
dank zeg. 

De Tjibarangbang is een 
.sterk kronkelend riviertje, dat 
groote verschillen in waterstand 
kan vertoonen. Bij ons bezoek 
was het water zeer laag, maar 
bij de snel opkomende bandjirs 
kan het water in de nauwere 
deelen van het kalibed wel 2 m 
stijgen, zooals blijkt uit de bossen 
gras en takken, die· door het 
water in de hoornen langs den 
oever waren gedeponeerd. 

Bovenstrooms van den 
weg Buitenzorg - Rangkasbi
toeng loopt de kali in een ondiep 
en vrij breed bed langs rubber
tuinen en met Lantana- en ha
ren dong-boschjes begroeide 
karbouwenweiden aan den lin
keroever, en een steile, met licht 
oerbosch begroeide helling op 
d:en rechteroever. Bij lagen water
stand steken op vele plaatsen 
rolsteenen boven den water
spiegel uit, die een rustplaats 

Fig. 1. De Tjiba rangb a ng bij laag water (18.VIll.1935). De 
grindbank links op den achterg rond is drinkplaats no. 3. 

[(olo Lie(lin ck. 

bieden aan talrijke exemplaren van de fijngebouwde beekjuffer, Neurobasis chinensis 
florida HAG. Op sommige plaatsen zat op ieder steenpuntje, dat boven water uit 
kwam, een dezer libellen, waarvan de óó in de vlucht met ·hun uitgespreid ge-
houden, smaragdgroene achtervleugels pronken. , 

Bovenstrooms van de brug is het terrein veel gevarieerder: op een enkele 
plaats na, waar verlaten of nog bebouwde hoema's aan den oever komen, stroomt 
de kali door oerbosch of zwaar secundair bosch met dichten ondergroei, waarin 
men slechts met moeite kan doordringen. Op sommige plaatsen gaan beide oevers 
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steil naar boven en wringt de kali zich met vrij groote vaart tusschen de hooge 
oevers door; elders stroomt zij traag in haar zwaar beschaduwd bed met mod
derigen bodem. Op weer andere plaatsen ligt het gesteente bloot en schiet het 
water in een dunne laag, vonken spattend over gesteente-cascaden, naar beneden. 

In de verbreede, ondiepe gedeelten 
van het kalibed hebben zich zand
en grindbanken gevormd, waarop de 
vlinders uit het boschkomen drinken, 
zoodat men vaak reeds uit de verte 
een wolk van levendig gekleurde 
vlinders boven deze plaatsen ziet 
ronddartelen. In de donkere stukken 
van de rivier zorgen de feLgekleurde 
ijsvogels voor de note gaie tusschen 
de somber groene en bruine kleuren. 
Zij zaten vooral op overhangende 
takken, boven de diepere gedeelten 
met langzaam stroomend water, op 
buit te loeren. Vooral de kleine 

Fig. 2. Terias blanda en Ca topsi/ia pomona (midden 
op de foto) drinkend op verkruimelde pad as . 

{oto v. d . schr.] 
Alcedo meninting HORSF., met glin

sterend blauwe veeren en helrooden snavel, was er algemeen, maar ook de robijn
raode Ceyx ruftdorsus STRICKL. komt er vrij veel voor; ook zagen wij een enkel 

Fig. 3. De vlinders verdringen elkaar om een goed plaatsje machtig te worden. Geheel rechts een 
ex. van Catopsilia pomona. [foto v. d . schr. 

exemplaar van de veel grootere Halcyon cyanoventris '(VIEILL.), die door zijn grootte 
en bruin-rood gekleurde borst dadelijk opvalt . 

Behalve de ook elders zeer gewone Terias en Catopsilia soorten, vlogen er 
langs den kali-kant niet minder dan 11 Papilio soorten 1), Appias nero F., Cynthia 
erota javana FR., Eriboea (Eulepis) moori javanus RöB. (zeldzaam) en E. athamus 

1) P. he}ena L., demo/ion CR., nephelus Bso., helenus enganius DoH .. polytes javamts FLD .• 

memnon L., peranthus F, sarpedon L., doson evemonides HONR., agamemnon L .. coon F . 
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attalus FLD., die op eenige plaatsen op den zandigen of steenigen oever kwamen 
drinken. Bovendien waren de meeste vlinders prachtig gave, pas uit de pop 
gekomen exemplaren. De vlinders kwamen op een vijftal plaatsen drinken, waarvan 
er eenige 4 dagen achtereen konden worden geobserveerd. 

Drinkplaats 1.- Deze plek was gelegen op een grindbank midden in de 
ondiepe kali en was alleen op 30 Mei een verzamelplaats voor een tiental Terias 
en Catopsilia vlinders, die er kwamen drinken in het zand en in spleten van 
brokkelig uiteenvallende p ad as. Door dergelijke stukken padas met water te 
besprenkelen, konden de vlinders ook naar eenige te voren niet bevlogen plaatsen 
worden gelokt. 

Drinkplaats 2 - op ca 50 m van de vorige gelegen - vertoonde een veel 

Fig. 4. Terias blanda op natte kali-steenen drinkend (drinkplaats 2) {foto v. d. schr. 

grootere variatie in het aantal soorten. De vlinders dronken hier van het natte 
gesteente, dat in het kali-bed aan de oppervlakte kwam. Konden zij op de vorige 
drinkplaats hun roltong gemakkelijk diep in het zand en in de spleten van de 
padas steken, hier moesten zij zich tot het oppervlakkig aftasten van het natte 
gesteente bepalen. Deze plek scheen evenwel voor de vlinders een groote aan
trekkelijkheid te bezitten, want op alle drie de waarnemingsdagen werden er 
gasten aangetroffen. Sporen van uitwerpselen van mensch of dier werden echter 
op deze plaats niet opgemerkt. Na een regenbui op 1 Juni, die een kleine bandjir 
veroorzaakte, kwam de plek gedurende minstens 12 uur geheel onder water te 
staan en eventueel aantrekkende stoffen zullen hierdoor van de gladde steenen 
zeker geheel zijn weggespoeld, maar toch was op 2 Juni het bezoek minstens 
even groot als op de vorige dagen. Vermoedelijk werd dus hier alleen maar 
gedronken en noodigde de plek door haar gunstige ligging tot een druk vlinder
bewek uit. 
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Op 30 Mei waren in hoofdzaak Terias blanda BSD. en een enkel exemplaar 
van T. sari HRSF aanwezig; verdereenige Catopsilia's en 2 óó van Papilio sarpedon 

Fig. 5. Met trillende vleugels en hoog op de pooten loopt Papilio 
foto v. d. schr.] agamemnon over de natte steenen 

L., terwijl ook een enkel ó 
exemplaar van de levendig 
gevlekte Papilio agamem
non L. door zijn zenuwachtig 
gedoe de rust van de plek 
kwam verstoren. P. agamem
non liep met horizontaal 
gestrekt achterlijf, hoog op 
de pooten en met snel 
trillende vleugels over de 
drinkplaats heen en weer, 
slechts korte oogenblikken 
drinkend. Door de trillende 
vleugelsen door de in tegen
stelling met de bovenzijde 
flets gekleurde onderzijde 
van de vleugels, stak de 
vlinder slechts weinig tegen 

de omgeving af, zooals ook op fig. 5 is te zien . De andere vlinders werden door het 
rusteloaze gedrag van P. agamemnon tel
kens opgeschrikt. P. sarpedon was veel 
rustiger en zette zich midden tusschen de 
geeltjes te drinken, daarbij in de pooten 
doorzakkend tot het achterlijf bijna op den 
bodem rustte. 

Den volgenden dag werden slechts 
Terias en Catopsilia op deze plek aange- . 
troffen maar op 2 Juni was weder een sterk 
gevarieerd gezelschap aanwezig: Terias 
blanda (talrijk), vrij veel exemplaren van 
de citroengele Catopsilia pomona en een 
enkele C. scylla L., met licht oranje achter
vleugels, 1 ó Appias nero, 2 óó Papilio doson 
evemonides en 2 óó P. sarpedon, die zich 
letterlijk op een plek van enkele vierkante 
decimeters verdrongen. Vooral de grootere 
soorten zetten zich vaak boven op de klei
nere geeltjes neer en drongen deze op zij om Fig. 6. Een 0 van Papilio memnon lescht zijn 

maar een goed plekje machtig te worden. dorst in het natte zand. ! foto v.d. schr. 

Er kon geen enkele aanduiding worden ge-
vonden, waarom dit bepaalde plekje zulk een aantrekkingskracht bezat: de steen 
was geheel schoon en bovendien door den bandjir nog eens extra schoon gespoeld. 
De drang om op dat bepaalde plekje te drinken was zóó groot, dat- wanneer men 
het gedeeltelijk met de hand bedekte - zelfs de overigens zoo schuwe Appias en 
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de Papilio's zich op en tusschen de vingers neerzetten en de hand met de uit de 
anus vrij krachtig uitgestooten waterdruppels besproeiden. Bij alle geobserveerde 
soorten werd nl. waargenomen, dat tijdens het drinken uit het achterlijf water 
(althans een geheel heldere, kleurlooze vloeistof) wordt afgescheiden . Wij komen 
hierop nog nader terug. 

Een groote serie foto's die wij van dit bonte gezelschap maakten, is jam
merlijk mislukt door een lek in de camera, dat te laat werd opgemerkt, zoodat 
wij deze waarnemingen niet met afbeeldingen kunnen documenteeren. 

Drinkplaats 3 was een zonnig plekje van den kali-kant in het secundaire bosch, 
op ca 200 m van drinkplaats 2. De bodem bestond er uit grof zand en grind. Hier 
was wèl een "attractie" voor de vlinders aanwezig in den vorm van gedeeltelijk uit 
elkaar geregende uitwerpselen van een klein roofdier, (vermoedelijk een otter, Amblo
nyx cinerea lLL. 1) dat 
zich-te oordeelen naar 
de zeer talrijke schaal
fragmenten -in hoofd
zaak met krabben had 
gevoed. Op 30 Mei rook 
de plek nog zeer dui
delijk naar bedorven 
visch; op 2] uni viel er 
voor het menschelijk 
reukorgaan niets meer 
te ruiken, maar voor de 
vlinders had de plek, 
die bovendien den 
vorigen dag onder 
water had gestaan, nog 
niets vanhaar aantrek
kelijkheid verloren. 

Fig. 7. Zelfs de schuwe Appias nero liet zich van dichtbij fotografeeren. 
De grond van drinkplaats 3 was bedekt met fragmenten van schalen 

van rivierkrabben . [foto v.d. schr. 

Bij het eerste bezoek op 30 Mei troffen wij er een ó van Papilio memnon L., 
den pastoorsvlinder, aan, die midden in een kring van Terias blanda en 1 ex. van 
Terias sari zat te drinken. Het was een zonderling gezicht deze statige pastoor te 
midden van de veel beweeglijker geeltjes te zien zitten als een kloek met kuikens. 
Later voegde zich nog een kleine, donker gekleurde Lycaenide bij het gezelschap. 
De vlinders waren zóó weinig schuw, dat de T. sari ter determinatie met de hand 
uit de groep kon worden weggevangen. 

Papilio memnon zat met de slanke roltong diep in het zand gedrongen, zoodat 
het achterlijf soms schuin naar boven was gericht. De vlinder zat met den zuiger 
zóó stevig verankerd, dat hij bij een windvlaag bijna plat tegen den grond werd 
gedrukt en na zich opgericht te hebben, zich eerst in de richting van den wind 
moest plaatsen eer hij zich uit zijn ongemakkelijke houding kon bevrijden. 

( 1) Vgl. H . ]. V. Soov, Eenige eerste aanteekeningen over sporen der Javaansche zoogdieren, 
Tectona XXIX, 1936, p. 237, waarin vermeld wordt, dat de otter zijn uitwerpselen, die vaak uit frag
menten van schilden van krabben (Paratelphusa spp.) bestaan, meestal vlak aan den waterkant 
dep'oneert, 
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(oio v. d. schr.] Fig. 8. Twee mannetjes van Papilio surpedon. 

Den 1sten Juni waren op 
en een enkele Catopsilia pomona, 
waarbij .zich later op den morgen 
nog een prachtig oranje-rood ö 
van Appiils nero 1) en 2 öö van 
Papilio sarpedon voegden. Den 
volgenden dag waren er behalve 
Terias, 8 ex. Cynthia erotajavana, 
1 ex. Eriboea moori javanus en 
een kleine Lycaenide aanwezig, 
terwijl zich ook nog een exem
plaar van Euploea (Salpinx) dio
cletianus alcidice GODT. enkele 
oogenblikken op de drinkplaats 
neerzette. Er kon echter niet 
worden vastgesteld of de laatste 
er ook dronk. 

Drinkplaats 4 was op 
50 m van de vorige gelegen, doch 
lag den geheelen dag in diepen 
schaduw. Ondanks den geringen 

dezelfde drinkplaats weer eenige Terias aanwezig 

Fig. 9. Cynlhia erota javana met uitgespreide vleugels op 
uitwerpselen van een tijgerkat (midden-onder op de foto)· 

[(oio v. d . schr 

1
) Het afgebeelde exemplaar had- zooals duidelijk te zien is- een zwarte vlek op de achter

vleugels, die bij het op de 2e drinkplaats waargenomen exemplaar ontbrak. 
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afstand tot de 3de drinkplaats; waar zich meestal talrijke soorten ophielden, 
kwamen op deze plek slechts Terias en Catopsilia drinken. De bodem bestond er 
uit natte, gele modder, vermengd 
met half verrotte bladeren, terwijl 
er geen sporen van de een of 
andere aantrekkende stof werden 
gevonden. De vlinders tastten er den 
zeer natten grond slechts heel opper
vlakkig af. 

Drinkplaats 5 was een tegen 
den oever liggende grindbank in 
de kali-bedding, eenige kilometers 
stroomopwaarts van de hiervoor he· 
handelde plekken gelegen. De vlinders 
werden hier aangetrokken door een i ge 
compacte, min of meer uitgedroogde, 
grijsgroene uitwerpselen, die zeer veel 
haren bevatten. Volgens SODY (1. c. 
p. 231) bestaan de excrementen van de 

Fig. 10. Met den rol tong tusschen de voorpooten zuigt 
Cynthia de met het achterlijf op de faeces uitgespoten 

J avaansche tijgerkat, Prionailurus 
bengalensis javanensis DESM., nagenoeg altijd 

Fig. 11. Twee Eriboea·soorten komen op de door Cynthia 
(rechts a chter) bevochtigde excrementen drinken . Midden: 
E. atlwmas allalus, links onder (van achteren gefotografeerd): 
foto v. d . schr.] E moori javanus. 

druppels weder op. {foto v. d. schr. 

en bij na geheel uit rattenharen, 
zoodat de door ons gevonden 
faeces wellicht van een tijgerkat 
afkomstig waren. Deze plek werd 
slechts op 31 Mei bezocht. De 
Albizzia-vlinders en Catopsilia 
ontbraken hier geheel; doch 
Cynthia erota javana was vrij 
talrijkaanwezig. Bovendien werd 
de plek bezocht door 2 óó van 
Eriboea athamus attalus en 1 ó 
van E. moori javanus, die alle 
drie op fig. 11 zijn afgebeeld, al 
is slechts 1 exemplaar van eerst
genoemde soort geheel zichtbaar. 
Zooals ook op de foto is te zien, 
namen de vlinders de zonder
lingste houdingen aan om het 
aas goed te kunnen bereiken. 

De Eriboea's waren echter op 
deze plek in zekeren zin "secundair", want- zooals de heer LIEFTINCK en ik goed 
konden waarnemen - waren het de Cynthia's, die het aas op een zeer bijzondere 
manier voor vlinders toegankelijk maakten. De excrementen waren aan de buitenzijde 
st.erk uitgedroogd en veel te hard om met den zuiger te worden doorboord. Cynthia 
besprenkelde evenwel de faeces eerst met druppels water en ging daarna zitten 
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zuigen! Hierbij werd als volgt te werk gegaan : het achterlijf werd tusschen de 
beide laatste pootparen door naar voren gebogen en uit de anus werden eenige 
druppels water naar voren uitgespoten, die dan juist op de plaats terecht kwamen, 
waar de zuiger de excrementen betastte. Zooals op fig. 10 te zien is, werd tijdens het 
zuigen de roltong tusschen de voorpaoten geplaatst. De besproeiïng werd om de 
30-40 seconden herhaald. Met den zuiger werden de druppels water opgezogen, 
vermoedelijk om de daarin in oplossing gegane stoffen uit de faeces te kunnen 
bemachtigen. Van tijd tot tijd verlieten de vlinders het aas om zich aan den 
waterkant op het natte zand neer te zetten en op normale wijze te drinken, waarbij 
de zuiger een eindje in het zand werd gestoken. Tijdens dit zuigen werden ook 
druppels water uitgespoten, maar hierbij werd het achterlijf niet naar voren ge
bogen. Ook op een andere drinkplaats kon worden waargenomen, dat tijdens het 
normale drinken in nat zand de vlinder zich bij het druppelen eenigszins in de 
paoten laat doorzakken, het achterlijf strekt en de druppels naar achteren uitspuit. 
Door de aldus drinkende vlinders met de hand iets op te tillen, waarbij zij op den 
vinger gaan zitten, terwijl de zuiger in den grond blijft, kon worden waargenomen 
dat de druppels 5-7 cm ver naar achteren worden weggespoten. 

Op drinkplaats 3, waar het aas reeds was uiteen gespoeld en de aantrek
kelijke stoffen in het zand waren gedrongen, had het drinken en het druppelen 
op de normale wijze plaats. 

Door deze waarnemingen is wel komen vast te staan, dat op de ingedroogde 
faeces het naar voren buigen van het achterlijf doelbewust geschiedde om het aas 
te bevochtigen, terwijl bij het eigenlijke drinken het druppelen blijkbaar meer 
een reflex-beweging is. 

Door de werkzaamheid van Cynthia was op drinkplaats 5 de faeces op het laatst 
geheel met kleine vochtdruppels bedekt en hierop kwamen ook de Eriboea's zuigen. 

Tijdens het drinken beweegt Cynthia de vleugels langzaam open en dicht, 
terwijl Eriboea de vleugels stijf tegen elkaar gedrukt houdt. Op fig. 10 is een Cynthia 
met gesloten en op fig. 9 een exemplaar met uitgespreide vleugels afgebeeld; het 
besproeien van de excrementen kon helaas niet worden gefotografeerd. 

Cynthia en Eriboea schijnen vooral door geuren te worden aangelokt: zij 
werden slechts aangetroffen op de beide drinkplaatsen, waar faeces aanwezig was. 
Verder bleek ook tabaksrook een duidelijke aantrekkingskracht op Cynthia uit te 
oefenen. Dit laatste ging zelfs zóó ver, dat zij zich op den hoed en eens zelfs op 
het voorhoofd van den rooker neerzetten en daar gingen zitten druppelen! 

De heer LIEFTINCK zorgde nog voor een welkome aanvulling van de waarnemingen door speciaal 
aandacht te schenken aan de vlinders . die wellangs den kali-kant vlogen , maarniet kwamen drinken. 
Want het niet afkomen op de diverse aanlokkelijkheden is zeker even belangrijk als het er door aan
getrokken worden. Tot de niet-drinkende dagvlinders behoorden (behalve de op blz. 128 noot genoemde 
7 Papilio's ) : Delias !Jelisama en oeriboea GoT .. Danaidae, Cirrochroa tyche moeris FR. Cethosia spec., 
Precis-soorten , Rhiuopa/pa polynice e/pinice FLo ., Hypolimnas bolina L en misippus L., Neptis hylas matuta 
HB. en vi(,asi HSF .. P .. mlOporia asw·c~latecincta FR., Limenitis procris neutra FR., en Tanaecia trigerta MRE. 

Speciaal Danaïden schijnen nooit op den grond te komen drinken, maar 
ook zonder dat zijn de "vangsten" met de camera reeds loonend genoeg . 

.Suitenzorg, juni 1936. H.R. A. MULLER. 


