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treffelijke en sympathieke eigenschappen, werkkracht, kunde
en toewljding aan cle Entomologle, die den overledene'eigen
waren. Belgie verliest met hem zeker zijn grootste autoriteit-
Lepidopteroloog,
Zijn vrienden zullen hem voortaan missen, maar zijn

levensarbeld en sympatieke persoonlijkheid mogen nog altijd
in ong voortleven.

Hij ruste in vrede met zijn echtgcnoote en de zijnen, die
hem dierbaar warcn

G. A. BEN.TINCK.

Trekvlinders in 1941.-—'^
Evenmin als 1940 is het afgeloopen jaar een goed seizoen

voor trekvlinders gcweest. Het voorjaar was laat en koud en
de nazomer verregende grootendeels, Bovendien was licht-
vangst nog steeds uitgesloten. De meeste trekkers waren
zeldzaam of minder talrijk dan gewoonlijk.

1. Colias hyale L. Nog zeldzamer dan in 1940, Remmer-
den (Utr.), 1 gaaf 5 27 September (Van de Pol):
Nieuwdorp (Zh), 1 ex. 23 Septr (Warren); Kwaden-
damme, 2 exx. 28 Septr, (dez,).

2. Colias electo croceiis Fourcroy. Als Augustus niet alles
bedorven had, zou 1941 misschien geen slecht jaar voor den
Oranje Luccrnevlinder gcworden zijn. Nu bleven de waar-
nemingen tot enkele beperkt. Den Haag, 2 gave exx. 9 Aug.
(H. Veen); Calandpolder (Zh), 1 ex. 5 Septr. (War
ren); Kaloot (Van Citterspolder, Zh), I ex. 6 Septr. (dez.) ;
Apeldoorn, I $ 22 Sept. (Van Berk) ; Nieuwdorp (Zj.),
1  ex. 23 Septr. (Warren); Amsterdam, 1 3 26 en 28
Septr, (J o n ic e r) j Reramerden (Utr.), 4 gave 5 3 27 Septr,,
2 gave 3 3 3 Octr. (VandePol),

3. Pyraniels atalanta L. Bijna overal was de ylindcr
schaarsch. Alleen Warren meldt hem uit Zealand als
,,wecr normaal vertegenwoordigd",, wat ook uit zijn vele
waarnemingen blijkt, die van 20 Juni tot 21 Octr. loopen.
Merkwaardig is het overigens, dat atalanta op de allereerste

dagen, die tenminste als ,,lentedagen" beschouwd konden
worden, op verschillende plaatsen in het land werd waarge-
nomen 1 14 April zag Van W i s s e 11 n g h een ex. op
zijn zolder tegen het raam yliegend, wat dus wel sterk den
indruk wekt. dat het diet binnenshuis overwinterd heeft. Op
16 April zag Dijkstra een atalanta bij,Heeze vliegen,
17 April vloog er een in den tuin van Artis te Amsterdam
(Breurken), .,op den eersten zoelen dag", noteerde ik er
dadelijk bij. Hoewel conclusies natuurlijk nog veel te voor-
barig zijn, lijkt het er dus wel op, dat enkele exx. inderdaad
er in slagen bij ons binnenshuis of op een andere heel gun-
stige plants te overwinteren.
Pas tegen half Juni komen dan d? trekkers opzetten !

10 Juni merkt Vaa Galen er een op te Aalten, 20 Jupi
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ziet W arren er een in den VrouwenpoKler bij Veere, eincl
Juni D. Piet een ex. bij Amsterdam, 26 Juni W a r r e it
weer een te Borssele, waarna in Juli rcgcimatig, nuinr niet
talrijk, exx. worden gesignaleerd. De laalstgenoemdc waar-
nemer noteerde bijv. ; 4 en 10 Juli Borssele, 17 Juli Hclnkens-
zand, 23 Juli Zuid-Sloc, 26 Juli Calandpolder, 30 Juli Nieuw
dorp. Ik zag mijn eerste nommervlindor pas 12 Juli te
Amsterdam, H. Veen de zijne 26 Juli le Den Hang,

In Augustus was de vlinder zeer schaarsch. Pas eiiid Aug,
worden er meer waargenomen, beginneii dus de mcc.ste af-
stammelingen van de trekkers uit te kouicn, maar het hlijji
bij enkele exx. Een vlinder op een Biulilleya is a! niool,
•  In de geheele maand September en eeii groot ilcel van
Octr. bleef atalanta vliegen. Te Amsterdam werden tie Jaal-
ste 12 Octr. door Helmers gezien (.3 exx.), te Wage-
ningen op 15 Octr. door VandePol (2 exx.), 21 Octr.
nam W arren de laatste aan den Zeedljk te Borssele waar,
Het lijkt me vrijwel uitgesloten, dat dit jaar nog een tweede
generatie is uitgekomen.
4. Pyrameis cardiii L. Zonder bepaaid talrijk geweest to

zijn. was de distelvlinder toch gewoner dan in 1940 en won
het in aantal besllst van atalanta. De soort schijnt ecliter la<H
te zijn gaan trekken. Pas in de eerste Juai-helft werden de
eerste exx. gezien. 13 Juni nam W arren een (zeer gaaf 1)
ex. in den Vrouwenpolder bij Veere wanr, 18 Juni een af-
gevlogen aan den Zeedijk te Borssele. Duarop volgeu tame-
lijk aaneensluitende data: 20 en 22 Juni, 5, 13, 18. 19 (eeji
zeldzaam gaaf ex. Calandpolder en een vrij gaaf le Lewe-
dorp), 25, 26 (een afgevlogen en een bullengewoon iiiooi ex.
te Borssele) en 31 Juli (4 pracht-exx. oj> IGioopkruid in den
Koningspolder, 1 zeer gaaf te Borssele). Ook in Aug. en
Septr. werd cardai verschillende maleii genoteerd, sjechja
eens in Octr., den 23en, een zeer gaaf ex, te Calaiulj^ojdei'.

• Tolman zag 28 Juni een ex. aan de Twiske. Overigens
worden de eerste exx. pas in Juli gesignaleerd : H, V p e g
7 Juli een afgevlogen cardai te Wapservceii, Van S 1 o g-
t e r e n een dergelijk ex. 18 Juli te Wagcuingen, H e I m e r a
12 Juli bij Amsterdam.
De in Juni aangekomen trekkers legdeu hier onnilddcllijk

eieren, want reeds 15 Juli vonden Tolman en ik aan do
Eem bij Soest 5 halfvolwassen rupsen. liceds 4 Aug, kwani
mijn eerste pop uit en dienzelfden dag zag ik ook een prachtig
versch dier te Diemen, nadat ik er 1 Aug. reeds 1 te Blari-
cum had waargenomen. Ook W^ a r r e n's ex. van 26 Juli
en de 5 exx. van 31 Juli zijn reeds afstammdingen van trekkers
geweest. Zijn zeer gave exx. van 13 en 19 Juni kan ik echter
niet verklaren.

In den loop van Aug. en begin Septr. blcef cardai tusschen
de buien door geregeld doorvliegen, maar de conditie van de
dieren werd steeds minder. Na een lange pauze zag^ik
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22 Septr. een prachtlg gaaf ex. te Amsterdam op Sedum.
Van de Pol noteerde 25 Sept. een afgevlogen vlinder
te Ede, maar 30 Sept. een gaven te Remmerden. Gecombi-
neerd met Warren's gaaf Octr.-dier iijlct het me vrij
2eker. dat de eerste Nederlandsche vlinders nog een zwakke
tweede hler geboren generatie hebben opgeleverd.

5. Acgynnis lathonia L. bulten de duinen. Ik ving 1 ex. te
Amsterdam op 2 September. H. Veen nam 5 Octr. 4 exx. te
Steenwijk waar, waarbij I gaaf ex. (alie 4 ongetwijfeld derde
gen.). Van Mlnnen vlng in Jull 1 ex. te Huizum bij
Leeuwarden.
6. Polyommatus coridon Poda. Geen waarnemingen.
7. Acherontia atropos L. Amsterdam, 7 Augustus I ex.

(D. Piet).
8. Herse conuohuli L. Geen waarnemingen.
9. Macroglossuni stellatanim L. Weer geen enkele waar-

neming 1 Warren schrijft over Zeeland : ..Absoluut geen
kolibrivlinders, toch de laatste jaren al niet."

10. Ce/erio eup/iorfciae L. Leeuwarden, 26 Juli, 1 ex. in het
pakhuis van de .,Frico" (Van Minncn).

11. Oeonistis quadra L. Soestdijk, 1 ex. (Camping).
12. Spaelotis rauida Schiff. {obscura Brahm). Geen waar

nemingen.
13. Peridroma saiicla Hb. Den Haag, 1 ex. op 10 Octr.

„Geen ander ex. gezien vanaf begin Septr.-eind Octr., hoewel
elken eenigszins bruikbaren avond gesmeerd werd". (Har-
d o n k).
H. Leucania albipuncta L. buiten Zuid-Limburg. Holland-

sche Rading, 3 exx. op 15 Aug. en 2 reeds lets afgevlogen
op 25 Aug. (D o e t s).

15. Xylena exsoleta L. Geen waarnemingen.
16. Catocala [raxinl L. Geen waarnemingen.
17. Plusia gamma L. Minder dan in 1940, toen de vlinder

ook al niet overtalrijk was, Het eerste ex. werd door H e 1-
mers op 27 Mei te Wijk aan Zee waargenomen, terwijl
Tolman op 4 Juni zijn eerste te Soest zag. 28 Juni vloog
een gamma aan de Twiske, toen Tolman daar onder
overigens vriJ ongustige weersomstandigheden een afscheids-
bezoek bracht en pas op 1 Jull zag ik mijn eerste tc Amster
dam, 8 Juli vlogen talrijke versche gamma's in de schemering
op duizendschoon te Bergen {Dr. D. M a c G i 11 a v r y) en
in den loop van de maand bleef de soort geregeld doorvliegen.
Zoo vond ik het pistooltje 15 Juli te Soest vrij gewoon. In
de eerste helft van de regenrijke Augustusmaand werd het
dier minder waargenomen, maar den 24sten vloog de vlinder
vrij talrijk op bloeiende hei te Soest. Pas in de tweede helft
van September komt hij goed op peil. Den 22sten vloog hij
te Soest bij honderden en dien dag schreef ook Van Berk
uit Apeldoorn : ,,gamma viiegt nu pas goed", Ook in Octr.
werd de uil aanvankelijk geregeld waargenomen, maar in de
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tweede helft verdween hij. ,,Ze vlogen toen eig onregelmntig
en alleen nog op zonnige dagen vooral op Diililia's en Ver
bena's", merkt Van Berk op, die gamma nn 20 Octr. Jilet
meer te Apeldoorn zag. Te Amsterdam trof II e 1 m e r s het
laatste ex. op 21 Octr. aan. De groote Septr.-Octr.-generutie
heeft zich hier nog gedeeltelijk voortgeplant. Rind Octr. vond
Prof. B'rouwer te Zeist een rups, die 28 Nov. den vlinder
leverde. Een bewijs te meer, dat de rups hier niet probcert
te overwinteren, maar moet doorgroeien 1
De immigranten kwamen dus eind Mei en juni, terwijl de

Juli-Aug. dieren wel gedeeltelijk uit trekkers, gedeeltelijk uit
afstammelingen van de eerste groep bestaan ziillen hebben.
Hun nakomelingen vormden de groote ^amm/i-troepen van
eind Septr.-begin Octr,

18. Cidacia obstipata F. ([luuiata Hb.) Geen waarnemingen.
Van Piecis bcassicae L. zag Vari in den namiddag" van

20 Aug. een grooten trek, die vanuit den Ainsterdamniec-
polder in Zuidwestelijke richting over de stad vloog. Reeds
de eerste gen. van brassicae was gewoner dan iiormaal, nuiar
hoewel de rupsen daarvan behoorlijk geparasileerd waren (ik
kreeg uit een 20 rupsen niet een vlinder, de jneeste waien
door Microgastec aangestoken, terwijl uit de enkele verpopte
zonder uitzondering na een paar dagen een vliegenlarve kwnm
kruipen), vloog de tweede generatie vanaf ± 10 Juli in eiiorm
aantal. Toch heeft dit. zooals ook Dr. Mac Gillavry
reeds opmerkte (E. B., vol. XI.'p. 13) geen catastrophale ge-
volgen voor de kool gehad, daar de weer.Hoinstandighc.dcn
voor de soort blijkbaar bijzonder ongunstig waren. Te Am
sterdam waren de rupsen in Augustus niet tali'ijker dan amicrs
en de derde gen. heeft ook maar heel spaarzaam gevlogcn.
Rupsen, die ik eind Aug. kweekte, stierven [)ijna alle aan
flacherie.

C o n c 1 u s i e : een nog middelmatiger trckvlinderjaar dan
1940.

Ten slotte doe ik weer een dringend berocp op de belaiig-
stellende Entomologen om hun medewerking in het komcude
seizcen te verleenen.

Amsterdam, 1941. B. J, LEMPKE,

Ants, collected by Dr. C. F. Engeihard at Stockmarknea
(Island Hadsekoy, Vesterale Archipelago circa
68° 50' Lat. N. Norway) and between 64° and 66°

Lat. N. on the Western Coast of Norway,
July 1932, identified by A. StMrcke.

One might ask what is the use of excursioidl.Hls for Science.
The answer is : they show which species arc so common or
so conspicuous that they are captured by zealous tourists.


