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Abstract: The data of migrating Lepidoptera observed in The Netherlands during 1988 are given per decade. Only 17
species were reported, several of them in very small numbers, which is a rather disappointing result. Vanessa atalanta,
Cynthia cardui and Noniophila noctueila, however, were much better represented than in the preceding years. A surprise
was the capture of the fourth specimen for The Netherlands of Mythinina nnipuncta.

Instituut voor Taxonomische Zoologie (Zodlogisch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam.

Inleiding

Dit negenenveertigste jaarverslag over de trek
vlinders in 1988 geeft een overzicht over de
slechts 17 waargenomen soorten. De aantallen
per decade zijn weergegeven in tabel 1. Behalve
een grafiek van het temperatuurverloop in
1988 te De Bilt (volgens het Koninklijk Neder-
lands Meteorologisch Instituut (KNMI, 1989)
(fig. lb), wordt ook een grafiek gegeven van de
neerslagduur te De Bilt in 1988 (fig. la). Ver-
gelijking van de data in de neerslagduurgrafiek
met die van de waarnemingen van de meest
talrijke soorten. geeft een duidelijker verband
aan dan met de temperatuur op die data. Deze
vergelijking wordt kort besproken.
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Tabel I. Waargenomen aantallen irekviindcrs per decade in 1988 (* = exacte datum onbekend).

Soortnummers: maart

1  11 111

april
1  11 111 1

mei

11 111 1

juni
II 111

1. Plutella xylostella 1 6  7 55 61 48 247 1 12 108

2. Udea ferrugalis - - - - - -

3. Nonwphila noetuella - -  - - - - - - - I

4. Colias hyale _

- - - - -

5. Colias crocea - - 2 - - - - -

6. Vanessa atalanta _  _ _ 4  1 7 59 70 70 82 54

7. Cynthia cardui -  - - 1  4 81 1208 589 226 365 172

8. Orthonama ohstipata _

- 1 - -

9. Agrius eonvolvuli
- - - - - - -

10. Acherontia atropos
- - - - - - - -

1 1. Maeroglossum stellatarum - 1 2

12. Agrotis ipsilon - - - 4 4 1

13. Peridroma saucia - - - - - -

14. Mythimna unipiineta _  _ _

-  - - - - - - -

15. Spodoptera exigua
- - - - - - - -

16. Heliothis peltigera
- - - - - - -

17. Autographa gamma
-

-

5 48 31 39 73 71
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Waarnemingen

1988 was gemiddeld over heel Nederland ex-
treem zacht, zeer somber en nat, met name in

de wintermaanden januari, februari en decem-
ber. De winter 1987/1988 was op een na de
zachtste van deze eeuw. Ook april en vooral
mei werden de warmste die ooit in de twintigste
eeuw door bet KNMl werden genoteerd. De
eerste drie maanden van bet jaar en juli bracb-
ten veel regen. Augustus kende perioden met
zeer lage temperaturen. Het najaar was somber

met vooral in September veel regen (KNMl.
1989).

Er zijn een aantal belangrijke factoren aan te
wijzen die de waarnemingen in 1988 hebben
bepaald. Bij bet massale voorkomen van
Cynthia cardui valt de enorme instroom in de
tweede decade van mei op. Bij bestudering van
de grafiek van weersomstandigbeden in 1988 te
De Bilt(KNMl, 1989), vallende extreme waar-
den van een aantal factoren in deze decade op:
De boeveelbeid neerslag en de neerslagduur is
resp. 0 mm en 0 uur en de relatieve vocbtigbeid
is bet minimum van bet Jaar. De globale stra-
ling (in feite de belderbeid) en de zonnescbijnu-
ren bereiken de maximale waarde van bet jaar.
Er is een dominerende windricbting uit bet
(noord-)oosten bij een gemiddelde windsnel-
beid van 8 m/s. Dit alles bleek niet alleen
gunstig voor de instroom van C. cardui, maar
ook voor Plutella xylostella en Autographa
gamma, die in deze periode een kleine piek te
zien geven.
Rond 16 juli is er een duidelijk „gat" in de

waarnemingen van C. cardui, Vanessa ata-
lanta, A. gamma en Nomophila noctuella. Dit
blijkt overigens niet duidelijk uit tabel 1, omdat
bet totale aantal in de betreffende decade dit

„tekort"teniet doet. Vergelijking van de weers
omstandigbeden met de vlinderwaarnemingen
in deze periode, toont aan dat vooral de neer
slagduur een belangrijke factor bij dit ,,waar-
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Tabel I. Vcr\'olg.

Srt. juli august us September oktober november Totaal

nr 1  II Ill I II III I II III I  II III I  II III

1. 108 195 142 93 69 36 17 14 4 1  9 8 2  1 1344

2. - - - 1 1 3 I 1 7

3. - 67 37 10 8 12 12 6 17 44 25 -  - - 239

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

226 92 717 1064 817 642 1573

332 338 1344 1444 1053 612 2144

(I)*

3

28 36 23 18

545 610

260 230

581 245

279 52

95

13

13 171 II

1222 600 737 859 1319 2701 12908 447 699 3671 349 101

2

2

7563

10.748

3

7

I

9

355

3

I

5

I

25.887

nemingsgat" is. Factoren als zonneschijn, stra-
ling en bewolking gaan uiteraard hiermee sa-
men, maar temperatuur, windrichting en neer-
slaghoeveelheid niet! Ook op andere, minder
opvallende data blijkt de neerslagduur door-
slaggevend.
Omdat neerslagduur waarschijnlijk een be-

langrijke factor is die de waarnemingen van de
medewerkers direct beinvloedt (bij regen
wordt meestal niet in „het veWgeobserveerd),
zal deze in de komende verslagen samen met
de gebruikelijke temperatuursgrafiek worden
afgebeeld.

Plutella xylostella (Linnaeus)
Steeds meer medewerkers beginnen deze
kleine soort te herkennen, waardoor we een

beter overzicht krijgen over het voorkomen
van het koolmotje in ons land.

In alle provincies werd de soort waargeno-
men. Een zeer vroege waarneming betreft een
exemplaar op 20 maart te Kortgene in een
maand die gekenmerkt werd door veel regen
en koude nachten (zie fig. la en lb). De vangst
is nauwelijks te verklaren.

In tegenstelling tot 1987 werd P. xylostella
reeds na eind juli schaarser en bleef dat tot het
eind van het seizoen. Desondanks is het totaal

bijna tweemaal zo hoog als in 1987, wat vooral
te danken was aan de grote aantallen in mei en
juni.

Udea fernigalis (Hiibner)
Vindplaatsen: Fr.: Terschelling (West-Ter-
schelling, Groede), Hemrik; Zl.: Kortgene.
Met totaal 7 exemplaren veel schaarser dan

in 1987.

Nomophila noctuella (Denis & Schiffermiiller)
De soort werd uit alle provincies gemeld (inclu-
sief op de Waddeneilanden Terschelling en
Vlieland), uitgezonderd Groningen en Flevo-
land. De meeste vangsten werden evenwel in
het westen van ons land gedaan.

Het totaal van 239 exemplaren staat wel in
groot contrast met de 9 van 1987. Toch is het
geen topjaar. In 1969 en 1983 werden bijvoor-
beeld resp. 901 en 500 exemplaren geteld.
Een opvallende waarneming was die op 27

juli van 44 exemplaren te Well in Noord-Lim-
burg.

Colias hyale (Linnaeus)
Vindplaatsen: Lbg: Stein, Eys.
Wederom een uiterst slecht jaar voor de gele

luzernevlinder. Alleen in Zuid-Limburg werd
de vlinder gezien, waarbij een zeer laat exem
plaar op 13 oktober te Stein.

Colias crocea (Fourcroy)
Vindplaatsen: Fr.: Terschelling (Formerum-
wiel); Flevoland: Lelystad.
Ook voor de oranje luzernevlinder bleek
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1988 een zeer slecht jaar te zijn. Opvallend is
dat de enige twee waargenomen exemplaren
(vooijaarsimmigranten) beide op 10 mei wer-
den gezien, op twee verschillende plaatsen.

Vanessa atalanta (Linnaeus)
Reeds in de tweede decade van mei begon de
immigratie goed op gang te komen, waarna
begin augustus de eerste top bereikt werd. Dit
was mede te danken aan bet uitkomen van de

eerste generatie die in Nederland opgroeide.
Door de vlinders van de tweede generatie werd
in de eerste decade van September een nog
grotere top bereikt. De laatste twee exempla
ren werden op 1 1 november in Friesland en
Groningen gezien.
Op 9 September werd een duidelijke trek in

zuidelijke richting van veel exemplaren waar
genomen langs bet strand bij Hargen aan Zee
(N.H.).

Het jaartotaal is ruim de belft van 1987,
maar meer dan bet dubbele van 1986. Tocb

nog een goed seizoen voor de atalanta.
Het boogste ooit genoteerde aantal is 35.000

exemplaren in 1964, en niet 135.000 zoals in bet
verslag van dat jaar werd vermeld. Gebleken is
dat dit te boge aantal werd verkregen door bet
verkeerd berekenen van de enorme aantallen

die toen vooral in boomgaarden op afgevallen
fruit kwamen.

Cynthia cardui (Linnaeus)
Het eerste exemplaar werd reeds op 19 april te
Terneuzen waargenomen. In de tweede decade
van mei werd al een immigratietop bereikt,
waarna de distelvlinder bet gebele seizoen alge-
meen te zien was. De bier opgegroeide genera
tie deed bet aantal waarnemingen eind juli en
begin augustus weer fors stijgen, waarna bet
maximum in de eerste decade van September
volgde.

Zelden werd zo'n groot aantal waargeno
men als in 1988, alleen in 1958 en 1980 werd

met resp. 12.600 en 15.500 exemplaren een
bogere score bereikt.

In zuidelijk Europa werd de distelvlinderin-
vasie al vroeg aangekondigd. Volgens Drs. A.
Zilli, verbonden aan Universita „La Sapienza"
in Rome, vond er in bet voorjaar van 1988

bevige regenval plaats in Noord-Afrika.
Daarna werd er in Italic een grote invasie van
C. cardui waargenomen, gevolgd door andere
trekvlinders als Hyles livornica en Autographa
gamma (mond. meded., W. Hogenes).

Reeds op 8 maart 1988 werd te Marrakecb
in Marokko een grote stroom distelvlinders,
noordwaarts trekkend, waargenomen. De dag
erna gebeurde betzelfde in bet Atlasgebergte
(Simson, 1988).

Op 10 april werden in Alicante (Spanje)
tienduizenden distelvlinders waargenomen die
tegen de wind in noordwaarts trokken. De
vlinders kwamen over de Middellandse Zee

aangevlogen (Vermandel, 1989). Eveneens op
10 april, maar ook erna tot 20 april, vond er
cardui-irQk plaats op diverse plaatsen in Por
tugal. De gemeten treksnelbeid bedroeg ca. 30
km/u. Volgens Larsen (1988) zijn deze distel
vlinders afkomstig uit Marokko en bebben ze
's nacbts de oversteek gemaakt.

Opvallend is dat op 21 april in zuidelijk
Frankrijk op twee verscbillende plaatsen
cardui-lrek werd waargenomen: bonderden
exemplaren in Zuidoost-Frankrijk (Verjans,
1988) en in de Provence „miljoenen" carduis
die in groepjes van de zee afkomstig waren en
noordwaarts vlogen bij een zuidoosten-wind
(Tanis, 1989).

Tenslotte is nog vermeldenswaard een
(laatste?) trek op 2 juni van tientallen distelvlin
ders over de Franse Alpen op 1900 meter
boogte. De noordwaartse trek vond plaats met
tegenwind (Ossebaard, 1989).

Orthonama ohstipata (Fabricius)
Vindplaatsen: Dr.: Havelte; Gdl.: Drempt:
N.H.: Oostbuizen.

Deze spanner blijft een zeldzame, maar tocb
vrijwel ieder jaar waargenomen, trekvlinder.

Agrius concolvuli (Linnaeus)
Vindplaatsen: Fr.: Terscbelling (Grie); Flevo-
land: Zeewolde; N.H.: Callantsoog; Z.H.:
Noordwijk; N.B.: Bokboven, Langeboom.

Alleen op 28 augustus werd te Bokboven
een rups waargenomen en op 1 September nog
vraatsporen van tenminste drie andere exem
plaren.
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Acheronlia atropos (Linnaeus)
Vindplaats: Gdl.: Heerde.
De exacte vangdatum in augustus van het

enige exemplaar in 1988 is niet bekend. Voor
de doodshoofdpijlstaart is de vangst van
slechts een exemplaar en geen enkele rups wel
een zeer slecht resultaat.

Macroglossum stellatarum (Linnaeus)
Vindplaatsen; N.H.: Egmond-Binnen; Z.H.:
Zoetermeer, Alblasserdam, Melissant; Zl.:

Bruinisse, Sluis; N.B.: Langenboom, Vlijmen;
Lbg.: St. Pietersberg.
Ook voor de kolibrievlinder was het een

bijz.onder slecht seizoen. Naast een zeer mager
resultaat van 9 vlinders werden slechts twee

rupsen gevonden in augustus en September te
Bruinisse.

Agrotis ipsilon (Hufnagel)
De vindplaatsen waren over het gehele land
verspreid. van Terschelling tot in Zuid-Lim-
burg. maar de soort werd vooral uit het westen
vermeld.

Het totaal van 355 exemplaren is het dub-
bele van 1987, met een spreiding over een lange
periode.

Periciroma saucia (Hiibner)

Vindplaats: Zl.: Kortgene.
Hoewel de laatste jaren deze uil in steeds

kleinere aantallen wordt waargenomen, is 3
exemplaren van een vindplaats wel bedroe-
vend weinig.

Mythimna unipuncta (Haworth)
Vindplaats: Zl.: Kortgene.
Op 14 oktober werd het vierde exemplaar

dat uit Nederland bekend is in een vangbak
aangetrolTen. Deze zeldzame immigrant werd
eerder gevangen in 1962 (Haamstede). 1969
(Gostvoorne) en 1979 (Steenwijk).

Spodoptera exigua (Hiibner)
Vindplaatsen: N.H.: Zwanenwater; Z.H.: Rot
terdam; Zl.: Kortgene: Lbg.: Stein.

In tegenstelling tot de Britse eilanden wordt

de soort lang niet elk jaar in Nederland waar
genomen en dan nog in bijna altijd zeer kleine
aantallen. Het enige gunstige jaar was 1962 met
227 getelde exemplaren.
Heliothispelfigera (Denis & Schiffermiiller)
Vindplaats: Zl.: Kortgene.

Sinds 1982 wordt deze zeldzame soort elk

jaar nog geregistreerd, zij het in meestal een
enkel exemplaar.

Autographa gamma (Linnaeus)
Ondanks de warme meimaand die tot de

warmste drie van deze eeuw behoorde, had de

voorjaarsimmigratie weinig te betekenen en
bleef vooral beperkt tot het westen van ons
land. De aantallen namen pas in de eerste de
cade van juli sterk toe, waarna begin September
een maximum werd bereikt.

Een zeer opvallende waarneming werd op 2
oktober bij Hengforden (Ov.) gedaan langs de
IJsseloever. waar naar schatting 3000 exem
plaren rondvlogen. Een late vondst van een
pop vond plaats op 4 november te Egmond-
Binnen.

Hoewel ver beneden het totaal van 1987

bleek 1988 met ca. 26.000 exemplaren een re-
delijk goed jaar voor deze soort te zijn.
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