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Trekvlifiders in 1972

cJoor

B. J. LEMPKE

(Drieendertigste jaarverslag)
Het weer was in januari nogal afwisselend met telkens korte perioden van

strenge vorst, waarbij temperaturen van —13 (Eelde, 17/18) en —15 (Leeuwar-
den, 29/30) genoteerd werden. Februari was over bet aigemeen zacht, zodat om-
streeks de helft van de maand de geJe crocussen al te voorschijn kwamen en soms
al wijd open slonden. Afgezien van enkele gute dagen was maart zeer zonnig
met omstreeks de belft van de maand een week lang opvailend boge temperaturen.
Op 15.111 sleeg bet kwik in bet zuiden tot 20°, een temperatuur die menige zomer-
dag later in liet jaar niet zou balen. Geen wonder dat al in de tweede beJft van
de maand alle crocussen uitgebloeid waren! April drukte alle oplimistiscbe ver-
wacbtingen ecbter radicaal de kop in met veel buien en een scbrale wind. Mei
bcgon met een paar fraaie dagen, maar de rest was vaak koud met veel wind.
Jiim was 20 mogebjk nog slecbter. In de eerste twee decaden bleef de temperatuur
vrijwei steeds 4 a 5 graden bencden de normale van 20, maar de derde decade
bracbt een duidelijke verbetering en de thermometer stecg enkele dagen tot 27 a
28 . Juli was evenmin fraai, docb omstreeks de 20ste werden we verrast met een
paar ecbte zomerse dagen met temperaturen van 31 en 32°, ecbter bij wind uit
bet noordoosten, zodat de nacbten tocb te fris waren.

Augustus bracbt nogal veranderlijk weer, vaak zonnig, maar nfet warm, daar
de tbermomeler dikwijis beneden 20° bieef steken. September was in geen enkel
opzicbt beter. Vooral de nadilen waren meest koud door de overheersend noorde-
lijke tot noordoostelijke witrd. In oktober badden we over het aigemeen rustig
berfstweer, maar in bet begin weer nacbten die vaak 5 tot 7° te koud waren.
November was vrij nat met meest ongeveer normale temperaturen, december tame-
lijk zonnig met een iets boven normale temperatuur.
Resumerend dus een zeer middelmatig seizoen, dat zowel voor dag- als voor

nacbtwaarnemingen geen boge verwachtingen deed koesteren. Wat de inbeemse
dagvlinders betreft vie! vooral op, dat Aglah urticae op veel plaatsen in nazomer
en berfst op geen stukken na zo talrijk was als we dat in de regel meemaken.
Nyn/phaUs io daarentegen was plaatselijk gewoon (op 28.Vni bijvoorbeeld op de
Ramspolpier 400 stuks, F. H. Treep), PapHw machaon werd vooral in de voor-
zomer op diverse plaatsen gezien, bet meest in Zeeland, maar ook bij Drempt
(Kets). Van de zomergeneratie kwamen veel minder bericbten binnen (l.VIll te
Doom, 27.VIII te Heerlen). Zeer opvailend waren enkele waarnemingen van
Nymphdh anliopa in bet westen van het land: op 30.V1II twee bij Amsterdam (J.
Hinloopen), l.ix een te Muiderberg (A. van Tuyl) en lO.lX kreeg S. de Boer
een Rouwmantel die te Edam in een scbiiurtje was aangetroffen! Van Ny?77phalis
polychloros zag E. van Mastrigt op 16.VII een le Klimmen, „sinds vele jaren
een waarneming"!

Bruikbare gegevens werden van 122 medewerkers ontvangen, waaruit bet vol-
gende verslag kon wordcn samengesleld.
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1. Pieris. Op lO.Vlll kwamen op het strand bij Haamstede „koolwitje5" con
stant vanuit zee in noordwestelijke richting aanvliegen (mej. S. MOller).

2. Pontia daphdice L. Op 21 juli werd te Soest een 9 op herik waargenomen
(E. Heupers).

3. Colias hyale L. Van de eerste generatie werden van 5.VI—3.VII in totaal
negen stuks gemeld, alle in het zuiden en midden van Limburg, meest mannetjes,
maar ook een $ te Tegelen op 26.V1 (OrxENHEijAr).
De tweede generatie werd vanaf d.VIIl vooral in augustus gemeld. Daarna

kwamen nog enkele waarnemingen in September en twee in oktober, de laatste op
8.x te Sommelsdijk (Vroegindeweij). Met een melding van Zwartewaai op
l.IX bleef djt ovengens de noordelijkste waarneming in 1972. Op twee in Noord-
Brabant na kwamen ook van de zomervlinders alle overige uit Limburg.
Vrndplaatsen. Lbg.: Wahlwiller, Gulpen, Kunderberg. Smt Pietersberg,

Echt, Tegelen, Roermond, Swalmen, Blerick, Ospel. N.B.: Veldhoven, Breda!
Z.H.: Sommelsdijk, Zwartewaai.
Totaal aantal waarnemingen: 133, ver beneden bet gemiddelde

van 270.

4. Cohas croceus Geoffroy. De oranje luzernevlinder was voor de derde maal in
successie zeer scbaars. Het eerste exemplaar werd 29 juli bij Leerdam gezien
(Gielis). Daarna volgden alleen enkele waarnemingen te Ospel en te Echt, de
laatste op l.IX (Vranken). In totaal werden niet meer dan tien stuks gemeld!

5. Vanessa atalanta L. Tegen alle verwachtingen in waren er enkele vroege
waarnemingen: op 17 maart de eerste te Rozenburg (Van Rooij) en 12 april de
tweede te Dordredit (Van't Hoff). In mei werd de vlinder slecbts op zes dagen
gemeld, meest een per dag. Junl werd beter met waarnemingen op 17 dagen
maar meest met zeer kleine lotnlen. Vanaf bet einde van deze maand ontbrak de
atalanta ecbter vrijwel geen ciikele dag meer. Dat er evenwei nog laat immigranten
bmnen kwamen biijkt wel uit een waarneming van Br. Melkert op ll.VII te
Egmond-Binnen: 14 exemplaren die alle afgevlogen waren! Zelfs eind juli werd
nog bier en daar een oude atalanta gezien. Maar er vlogen toen ook al enige weken
mooie verse dieren. Overigens bieven de totalen laag. Augustus werd duidelijk
beter met topdagen op 28.VI1I van II6 stuks en 31.VilI van 114. Op 3.IX wer
den nog 105 stuks getcld, maar daarna werd de vlinder veel schaarser. Van de
vaak 20 rijke herfstgcneratie was wcinig te bespeuren. Toch werd de atalanta nog
op bijna alie oktoberdagen gemeld. De laatste waarnemingen kwamen begin
november: 3.XI te Ospel (v. d. Donk), 5.XI te Kerkdriel (Versteegh) en
12.XI te Schalkliaar (Flint).
Trek. Duidelijk zuidwaarts vliegende exempiaren werden l.X te Sittard en

2.X te Limbricbt gezien (Penners) en 8.X op Ockenrode (Den Haag Vester-
gaard).

Totaal aantal waarnemingen: 2524, ruim de belft van 1971,
maar bijna het dubbele van 1970. Haast alle waarnemers klaagden over het ge-
ringe aantal dat ze gezien badden. Ik zag er zeif maar 20. Maar er waren ook uit-
zonderingen. Wijnalda teldc tc Kubaard (Fr.) 136 stuks en vend het „een mooi
atalanta-jaar" I
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6. Cyntliia carclui L. (zie voor cle geiiusnaam Fh'.ld, 1971). Twee meldingen
van mei: I6.V te Rotterdam (Molin) en 20,V te Kralo (Treep), viet in juni,
maar op 2^1 dagen in juli. Aantallcn editer incest zeer klein met uitzonderingen op
lO.VlI (15 in de omgeving van Apeldoorn, Minnema) en ll.VII (bij Echt 12
stuks, Vranken). In aiigiislus licpen cle clagtotalen duidelijk op en vooral het
eind van de maand were! good (151, 117 en 145 op de drie laatste dagen). Op
Buddleia's in een planlsoen le ZwoUe telde Van Katwijk op 28.VJn 31 stuks,
Van Minnen Jr. zag de volgende dag op ecu wandeling op Vlieland ongeveer
100! De lopdag wcrcl 2 September met 162 stuks maar na de eerste week van
deze maand zakten de aantallcn. Toch kwamen zelfs begin oktober nog een paar
dagen van 30 of meer voor. De laatste exemplaren werden 25.X te Soest (Van
Elmpt) en Deventer (Ooiin) gezien en 4.XI te Echt (Vranken).

Opvallend was dit jaar de late ontwikkeling van de hier geboren generatie, een
gevolg van de late aankomst van de immigranten, De toch altijd spaarzamere
tweede generatie had daardoor nauwelijks meer tijd tot ontwikkeling te komen.
Een kleine stijging in de clagtotalen in de eerste decade van oktober moet aan het
verschijnen ervan te danken geweest zijn. Een bevestiging hiervan is de vondst
van 12 rupsen te Tegelen op 12.V111, die van 26.IX—^lO.X tien vlinders op-
leverden (OtteniiI'IJm).
Op de Floriade te Amsterdam, waar cardui goed vioog, had de vlinder een

duidelijke voorkeur voor de paarse bloemen van Verbena boncuiense, dit in tegen-
stelling tot Vanessa alalan/a, die er zelden op aan te treffen was, Ook te Egmoncl-
Ilinnen kwam de Buddleia pas op de tweede plaats, nu door concurrentie van
enkeibloemige Dahlia's (Br. Mei.kert).
Lichtvangst. Op 13.VI1I kwam te Spijkenisse tussen 0 en 3 uur een

cardui op een vanglamp, opgeslekl op de vijfde verclieping (Van Rooy), voor
zover ik weet de eerste maal dat de vlinder hier te lande op licht werd aangetrof-
fen.

Trek. Op 8.x zag Vestergaard op Ockenrode een cardui, die duidelijk in
zuidwestelijke richting trok.
Totaal aantai w a a r n e m i n g e n: 2135, een goed seizoen voor deze

soort.

7. Issoria lathonia L. Buiten de duinen werden slechts drie exem]>laren waac-
genomen: op 25.VII op de Welterberg (Flint), 14.VIII de tweede bij Terlet
(Rob As) en 30.VIII de derde te Steijl (Pater Munsters). Een zeer pover resul-
taat dus.

Uit het duingebied zelf werden 224 stuks gemeld. Het eerste exemplaar, uiter-
aard een vers dier, werd 13 april te Egmond-Binnen waargenomen (Br. Mei.
kert). In mei vioog de vlinder plaatselijk goed: op 8.V vrij talrijk te Vogelen-
zang, ll.V ongeveer 30 in de Kennemerduinen, Weinig waarnemingen in juni,
maar al begin juli kwam de volgende generatie duidelijk opzetten, zo op lO.VlI
18 meest verse vlinders le Egmond. In augustus werd lalhonia regelmatig hoewel
in kleine aantallcn gezien, in September minder, maar in oktober was er weer een
duidelijke opieving; op 5.X zcs te Egmond, op 8.X tien vrij verse in de Amster-
damse Waterleidingduinen, vanwaar ook de laatste melding kwam: op 20.X een
vers exemplaar (Verdonk).
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8. Lysandra coridon Poda, Van dit zeldzame blauwtje werd lO.VIII een c?
te Gulpen gevangen (F. J. van Oosterhout).

9. Acherontia atropos E. Slechts vier waarnemingen kwamen binnen, Op
28.Vni werd een dood exemplaar te Piershil gevonden (mededeling aan R. Vis),
30.VIII zat een doodslioofdvlinder tegen een stam in een boomgaard te Weesp
(A. VAN Tuyl), in September werd er een te Herkingen aangetroffen (mede
deling aan Hulsman) en 11 .X werd de vierde in de artillerie-inrichting bij de
Hembrug gevonden (mededeling aan Verdonk).

10. Agrius convolvuli L. De windepijistaart was nog schaarser vertegenwoor-
digcl: op 17 juni werd een exemplaar te Akkrum aangetroffen (J. Jager) en
20.VIII werd een dode maar nog verse vlinder te Velp gevonden (Rob As). Dit
is wel een van de allerslechtste seizoenen die we ooit voor deze soort meegemaakt
hebben.

11. Macroglossum stcllatarum L. Het eerste exemplaar zag Huisman 28 juni
te Melissant op duizcndschoon. In juli werd op zes dagen een gezien, in augustus
slechts een waarneming, drie in September. Het totale aantai kolibrievlinders dat
gemeld werd, bedrocg slechts 12!
Vi n d p 1 a a t s e ti. Ebg.; Simpelveld, Ospel. Zl.; Oostkapelle, Haamstede.

Z.H.: Middelharnis, Melissant, Ouddorp, Kinderdijk, Vlaardingen. N.H.: Zand-
voort, Texel (Slufter).

12. Agrotis ipsilon Flufnagel. Op 6 juni werden de twee eerste aangetroffen
te Noordwijkerhout (Ei.FERINk). Daarna werd de vlinder nog op zes verschillende
data in juni gemeld tegen vijf in juli en zes in augustus. September en oktober
werden als altijd de beste maanden met op bijna alle dagen waarnemingen. Hoe
schaars de vlinder evenwel was blijkt uit het feit dat de hoogste telling voor een
dag slechts 13 stuks bedroeg (op 7.X). November leverde alleen waarnemingen
op de eerste vier dagen op. De laatste werden op 4.XI te Echt en te Oosthuizen
aangetroffen.
Totaal aantai waarnemingen: 176, iets meer dan in 1971, maar

natuurlijk een slecht seizoen voor deze soort. Behalve uit Utrecht, Friesland en
Groningen kwamen overigens uit alle provincies meldingen binnen.

13. Peridroma saucia Hiibner. Op 18 juli ving Van Rooy een afgevlogen
exemplaar to Spijkenisse, blijkbaar een late immigrant. Op 8.IX volgde de tweede
saucia te Gulpen (F. J. van Oosterhout) en 27.X de derde te Ospel (v. d.
Donk). Het resultaat was dus al even slecht als in 1971.

14. Heliotliis pcltigera Den. & Schiff. Op 28 juli ving Elferink van deze
zeldzaamheid een exemplaar le Noordwijkerhout.

15. Macdunnoughia confusa Stephens. Van de voorjaarsgeneratie werd geen
enkel exemplaar gezien. De zomervlucht was zeer schaars. Van 6.VIII—7.IX
werd deze slechts op vijf verschillende dagen gemeld in even zo weinig exem
plaren. Daarna volgde nog een late vangst op 12 oktober te Belfeld (Prick),
zodat het jaartotaal maar zes stuks bedroeg, wel iets anders dan de 41 van 19711
Vi n d p I a a t s e n. I-bg.: Epcrheide, Vlodrop, Belfeld, Ospel. GId.: Arnhem.
16. Autograplia gamma E. Pas op 14 mei werden de twee eerste gezien (Sit-

tard, Penners), gevolgd door vijf te Olst op de l6de (Gerritse). De rest van
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cle maand, de bele maand jimi en de eerste helft van juli bkef <»=
al kwamen at en toe opvallende topjes voot (51 op ®
RIZZUTO 134 op 18.VU te Meliasant, Huisman). Tot ver in de tweede helft van
juli werden nog afgevlogen exemplaren aangetroffen als gevolg van de f*""
llat van de fniinfgtanten. Maat op 22.Vn noteeede EeroK.NK te Noordwitkeo
hout 23 sinks. ..voor't ecrst mooie vetse". De dagtotalen werden nu ook beter en
volfin a„gn;tus liepen ae flink op. aodat b.v. op 12.Vm 492 exemplaren
gcnoteerd konden worden. Eind auguslus vlogen vele honderden op de
hei op de Haarlerberg (Eunt). Reeds begin September daalden de tellmgen
sterk al kwamen nu en dan uitzonderingen voor (b.v. tuim 200 te Ouddorp op
21 IX K. Hokk). De hele maand oktober en de eerste helft van november werd
de vliiider nog bijna dagelijks hier en daar aangetroffen. De slotdatum was 2S.X .
loen een nog vets exemplaar te Edit werd aangetroffen (Vranken).

Dat er nog laat rupsen waren bewijst de vondst van II poppen op 10 oktober
in een aspergeveld le IJerop. Drie daarvan waren geparasiteerd de acht andere
leverden de vlinders tnssen 20 en 30.X (Alders). Te Egmond-Binnen kwam in
ecu onverwarmd vertrek nog op 19 november een vlinder uit een bmtcn gevonden
pop (Br. MiiLKiiRT). . -n.i
Totaal aantal w a a r n e m 1 n g e n; 15300, voor deze soort middel-

malig.

17, Syngrapha interrogationis L. Deze anders zo zeldzame migrant., waarvan
tot nog toe sled,is tien exemplaren uit Nederland bekend waren, werd de grote
verrassing van 1972. In dat jaar werden hier niet minder dan 45 exemplaren ge-
vangen. Lais uit de onderstaande opsomming blijkt zijn de meeste daarvan in
een zeer korte pcriode waargenomen. namelijk van 27.VI1^4.Vni. dat wil zeg-
gen vlak nadat ongevecr anderhalve week de wind uit noordoostelijke tot noorde-
fijke riditingen gewaaid had! Volgens mededeling van Prof. E- SuOMALAlNnN
aan Dr. Dli Worms was de vlinder in verschillende delen van binland in ju
1972 zeer talrijk geweest. waarbij hij de mogelijkheid niet uitsloot dat de inheem-
se Finse populaties verstcrkt waren door migratie uit verder ooslwaarts gelegen
gebieden Ook in Dcncmarken nam men een opvallend sterke immigratie waar.
h, totaal werden ongeveer 250 stuks gemeld. waarvan 180 uit het noorden van
Jutland. De meeste werden van 25~-30.VII waargenomen. Een meuwe klelne-
re immigratie werd omstreeks half augustus vastgesteld. H.ervan heeft blgkbaar
slechts een enkcl exemplaar ons land bereikt. De conclus.e dat de hier te ande
waargenomen vlinders ons via Fennoscandie bereikt hebben, li|kt dus met te g
waaccl. Zic voor cle Deense gegevens Kaadcr, 1973.
Vindplaatsen. Lbg.t Ospel, 27 en 30.VII. telkens een exemplaar (Van

DER Donk). ZI.i Ooslkapelle. 28.VII drie. 29.VII twee (Wd.sCHRlJN)^ Z^H
Mclissant, 28.VU drie (Huisman); Spijkenisse, 29.VII een (Van Ro ),
Noordwijkerhout. 28.VII twee. 30.VII twee (Elferink). N.H.: Ams erdam.
15 Vm een (telefonisdie mededeling); Gosthuizen. 28.Vn zeven. 29.VII zes,
30.VII vier (Van Rooven). Utr.: Amersfoort. 29 en 30.VII telkeris een (Nmuw-
I.AND). Gdl.: Ueusichem. l.VIl! ̂ n (Melchior); Imboseh, P.VIII
n,. • AKrlil .^Inn IR.VH ('ii (In.int); Dicpcnvecn, Nieuw Bancle, 31.V11 cen
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(Flint); Lesser, 30.VII een (Koster); Ootmarsum, l.VIII en 4.VIII telkens een
(Aukema). Dr.: Diever, 28.V1I twee, ll.VlH een (Van Oort).
De verspreicling van cle vondsten over het land wijst er duidelijk op dat de

immieranten niet uit zuidelijke tichting kwamen.
18 Orthonama obstipata Fabricius. Slechts een exemplaar werd m 1972 ge-

zien- op 26 oktober verscheen een d" op het verlichte raam te Haamstede (Boot).
19. Nomophila noctuella Den. & Schiff. Ook van deze bekende migrant is

het aantal waargenomen exemplaren zeer gering geweest: vier F'h
augustus en drie in sc[Rember, totaal dus niet meer dan elf stuks. Alleen I960 en
1961 zijn even sicchtejarcn geweest. ,
Vindplaatsen. Lbg.: Cadier, Vlodrop. Zl.: Oostkapelle, Valkenisse. N.H..

Overveen. Ov.: Diepenveen.

20 Palpita unionalis Hubner. Dat in dit seizoen nog een exemplaar van deze
altijd schaarse vlinder werd gezien, mag zeker een verrassing genoemd worden: op
8 oktober te Halfweg (Van Aartsen).

21. Plutella xylostella L. Pas op 4 juni werd het eerste exemplaar genoteerd
(Geulle, Langoiir), natuurlijk veel te laat voor een vlinder die hier in staat zou
zijn als imago te overwinteren. Daarna werden in deze maand nog vijf stuks op
drie verschillende dagen te Melissant geteld (Huisman). Juli kwam tot een totaal
van 292 met heel duidelijke golven van migranten. Zo werden op te
Melissant niet minder dan 73 stuks in de vangbak aangetroffen, op 22.VII aldaar
weer 20 en te Oostkapelle 30, daarna lieel kleine dagtotalen, maar op 29-VlI op
beide genoemde plaatsen weer respectievelijk 23 en 20 stuks. Hetzelfde beel
vinden we in augustus; steeds zeer lage getallen, maar op 28.Vin 50 te Valke
nisse. In September werd de vlinder alleen in de eerste week gemeld met a s op
vallende waarneming enkele tientallen op de heide bij Lage Vuursche (Wol-
SCHRIJN). In oktober slechts een op de 7de en 2 november het laatste exemplaar
te Heteren (Huisman). . , , . i
Totaal aantal g e m e 1 d e exemplaren: 518. De vindplaatsen ko-

men natuurlijk in grote trekken overeen met de vang- of woonplaatsen van de
mensen die het vlindertje kennen. Dit keer kwamen niet alleen gegevens uit het
westen, maar er waren ook vijf plaatsen in Zuid-Limburg bij, Achtmaal in N.-B.,
Heteren in Gdl. en Meppcn in Dr. Opvallend was het ontbreken van waarnemin-
gen in Overijsel. ,

Tot slot nog enkele opmerkingen over soorten die geregeld bijgehouden moeten
worden. . .

Lithosia quadra L. Sicchts een enkele melding: op 20 )uli te Velp een exem
plaar op licht (Rob As). (Maar op de Veiuwe werd niet verzameldl)
Mythimna albipuncta Den. & Schiff. Op 21 juni werd er een te Schaarsbergen

gevangen (Aloers). Ovcrigens werd de vlinder uitsluilend uit het zuiden en mid
den van Limburg gemeld, in totaal maar 26 stuks, verdeeld over de penoden
5YJ 31.VII en 20.VIII 7.IX. De tweede generatie was daarbij duidelijk in
de meerderheid. .n-cm
Mythimna 1-album L. De eerste generatie werd gezien van 29.V1—19.V11.

Daarna volgt ccn zondcr duidelijke hiaten doorlopende vliegtijd van 2.IX—3.XI,
die toch tot cen enkdc generatie behoord moet hebben. Het totale aantal was veel
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kger clan we de laafste jaren gewend waren, sledits 46. Daar staat tegenover, dat
de vhegplaatsen beslist niet tot IJmburg beperkl waren, zeals uit het lijstje blijkt.
Vindplaatsen. Lbg.: Kunrade, Geulle, Sittard, Swalmen, Belfeld Teee-

en. Neeritter, Ospel. N,B.: Ka.npina, Sprundel. Z.H.: Leidschendara'. ufr.:
Utrecht, Grebbeberg. Gdl.; Beusichem. Ov.: Diepenveen, Abdij Sion.
Van Tor/r/x vtrtdaua L. kwain geen enkele melding buiten het normale biotoop

binnen. ^

De algemene conciusie kan slechls zijn dat 1972 voor migranten over het alge-
meen een slecht seizoen gewcest is met uifzondering van Cynthia cardui en vooral
natuurnjk Syngrapha inienogaiionis.

Summary

In the report on migrating Lepidoptera in the Netherlands in 1972 the follow
ing particulars are mentioned:

1. Pm-fs On August 10 "whites" flew constantly in a nw direction from the
North Sea to the beacli in the island of Schouwen (prov. of Sealand)

2. Poni/a dap/idice L. One $ on July 21.
3. Cohas hyale L. Nine specimens of the first generation, all in Dutch Lim-

burg. Summer generation from August 4 with a few in September and October
except four again all m Limburg. Total number 133, far below the average.

4. Colias cfoceus Geoffroy. Only ten specimens!
5. Vanessa atalanta L. One in March, one in April, only on six days in May

June was better but old migrants were seen till far in July. August was the best
month, allhougli the species remained scarce in many places. The autumn genera
tion was weak. Last specimen seen on November 12. Total number 2524.

6. Cynihm cardni L. Two in May, four in June, on 24 days in July, but in very
small numbers. August was much better, top on September 2 with 162 specimens.
Last specimen on November 4. One taken on light between 0 and 3 o' clock on
the fifth story of a house! Total number 2135.

7. Issorm lathonin L. Only three specimens were taken outside the dune area
which may be considered migrants.

8. Lysandra coridon Poda. One ̂  in Dutch Limburg.
9. Acherontia atropos L. Only four specimens.

10. Agrms convolvuli L. With two specimens was 1972 one of the worst
seasons for this .species.

11. Macroglossnni siellalarmn L. Only 12 specimens.
12. Agrolss rpsilon Hufnagel. On seven days in June, five in July and six in

August. On practically all days in September and October, but in very small
numbers. Last specimen on November 4.1'otal number 176.

13. Peiidtoma sa/zcia Hiibner. Only three specimens.
14. Heliolhis pehigera Den. & Schiff. One on July 28.
15. Macdunnonghia conjnsa Stephens. Only six, all belonging to the second

generation.

16. Ainographa gamma L. First two .specimens as late as May 14! Migrants
were seen till far m July, but fresh specimens also occurred in the second half of
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ftat monll,. August was the best month, but the moth was regularly seen till far

medtocrr '''• ^0^' "umber 13300, for this species
17. Syngrapha inlerrogalionh L. The great surprise of the year! So far only

ten speamens were known from the Netherlands, but in 1972 no Jess than 45
were taken the great majority from July 27 till August 4. right after a period of
bout ten days will, north-eastern or northern winds. Moreover most specimens
were taken ,n the northern half of the country, so that it is practically certain that
,e moths belonged to the same migration which reached Denmark in about the
same days but in far greater numbers (Kaader. 1973). A few were taken later in
August which corresponded with the second much weaker wave observed in Den-

18. Orthonama ohsiipaia Fabricius. Only one male
19. nomophna „oc„,ell. Den. & Schiff. Only 11'specimens, four in July, four

m August and three m September.
20. Palpita f/nionalis Hiibner. One on October 8.

J y 292, mostly in very small numbers, but distinct waves of migrants on a few

One in n iT' 1 T """x ■" the first week.Ot^ m October and the la,st on November 2. Total number 518
The conclusion can only be that 1972 was a bad season for migrants. The only

exceptions are Cynthm cardm and of course Syngrapha interrogationis.
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III deae piiblicalie van de bekende Amerikaansc specialist op bet gebied van de Apidae
worden de soorlen van be, genns P.,.,,do, beschreyen, die gevonden worden in dVerenigdc S.aten en ,n MiddeivAineiika van Mesico ,o. en mc, Cos.a Rica, He, op n.am
brengen van de soorlen woidt veieenviindigd door ce„ label. Van iedere soor, is een Z
gebre.de beschrijving en van vele een ciniddijfce atbeelding van de mannelijlce genitaliiin
gegeven.^ Het gehcel maakt een aeer verzorgde indruk. Met is evcnwel jammer dat de
rrTchnrVr ''""7" -f' """''t"'"' 1 ""1 1 ivorden twee maal voorverschillcnde figuren gc-bruikt.

Bi, het gebruiken van dcze publicalie mnet men er wel op bcdacht zijn, dat de opvatting
van TmnERLAKE over de status van Fsezu/ofiannrgus gehcel verschillend is van L van
W.^RNCKE (/o/ri, FnL 42; 55-108, 1972). Wat T.mberlake in het genus Psendo-
Panm-gus samenbrongt. vat Warncke op als een dee] van een subgenus Ps.u4opanursus van
lict genus Panuygns. — H. Wiering. ^


