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Trekvlinders in 1949
door

B. J, LEMPKE

(Tiende jaarverslag)

De winter van 1948-1949 was zacht. Vorst kwam alleen voor in begin

en eind Dec, en in begin Maart. In Januari en Februari was de temperatuur boven normaal, Maart was over 't algemeen guur, maar tegen bet
eind van de maand werd bet mooi lenteweer. De beide Paasdagen (17 en
18 April) boekten een record-temperatuur, die ons al visioenen van ongekende Co/ias-zwermen voortoverde, maar niets is nu eenmaal wisselvalliger dan bet HoIIandse klimaat, Mei en Juni badden een temperatuur,

die gemiddeld te koud was, al kwamen natuurlijk enkele belangrijk positieve afwijkingen voor (7 Juni 29,5" C.). April en Mei badden een boger
dan normale regenval. Hemelvaartsdag (26-V) vergastte ons op een
doorlopende gietbui. De volgende maanden waren zeer droog : Juli-Aug.
leverden de droogste zomer sinds 1921, terwijl de temperatuur gemiddeld
boven normaal was, zonder dat nu juist van een ,,warme" zomer gesproken kan worden. September was bijzonder mooi. De vijfde was de warmste

dag, ooit voor deze maand genoteerd (34,5° C. te Amsterdam). De
gemiddelde temp, bedroeg 18,6° C. (normaal 15°), waardoor de Septembermaand de warmste van de laatste 100 jaar werd. October bracht
aanvankelijk mooi herfstweer, maar tegen de 20ste sloeg bet weer om.
Eind Octr. en begin Nov. werden bier en daar zware nachtvorsten

waargenomen (3-XI Maastricht —5° C. !), maar de rest van November
was vrij zacbt. Kort gekarakteriseerd: gure voorzomer, droge zomer,

pracbtige herfst. Het mooie najaar kwam voor vele trekkers natuurlijk
te laat, al is de invloed er van onmiskenbaar. Opvallend is weer de

enorme nazomerpiek bij Plusia gamma L. De gegevens werden ingezonden door 104 waarnemers.

1. Pieris bassicae L. Van 18—22 Juni te Balk massaal. 20 Juni trokken
de dieren de hele voormiddag in W. ricbting langs een boomwal (O.
DE Vries).
2, Pontia daplidice L. In de winter van '48—'49 is de vlinder er
weer in geslaagd zicb in bet Noordbollandse duingebied te handbaven.
Hierbij kan ook dat van Terscbelling gevoegd worden, waar de laatste
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week van Juni een flink aantal exx. werden opgemerkt (S. L. Andersen).
De immigratie heeft weer vrijwel niets te betekenen gehad. Slechts 1 ex.
van Abcoude (H. W. Botzen, 14 Aug.) en een $ van Schiedam (P.
Nijssen, 6 Aug.) kunnen als trekkers beschouwd worden.
De eerste generatie werd van 12 Juni tot 3 Juli waargenomen, de
tweede van 6—14 Aug., waarbij natuurlijk in het cog gehouden dient
te worden, dat de vliegplaatsen slechts nu en dan bezocht werden.
V i n d p 1. Z.H.: Schiedam. N.H.: Egmond aan Zee. Utr.: Abcoude.
Fr.: West-Terschelling.
Totaal aantal waarnemingen: 91.

3. Colias hyale L. In tegenstelling tot 1948 werd de eerste gen. weer
vrijwel uitsluitend in het bekende Limburgse gebied aangetroffen, op een
enkele plaats (Maasbracht) zelfs in vrij behoorlijk aantal. Het terrein,
dat even door de geslaagde overwinteringen van 1947—'48 gewonnen
scheen, is dus weer vrijwel geheel verloren gegaan.
V indplaatsen van de eerste generatie waren: Lbg.:
Epen, Wijlre, Kunrade, Kerkrade, Schin op Geul, Geulem, Bemelen,
Maastricht, Elslo, Stein, Nunhem, Neer, Maasbracht, Belfeld. Gdl.:
Zevenaar, Bijvank, Zutfen. Fr.: Oude Mirdumerklif.
De 4 vindplaatsen buiten Limburg leverden elk slechts 1 waarneming
op. De data van de eerste gen. waren : 13 Mei tot 20 Juni.
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Fig. 1. Diagram van de vluchten van Colias hyale L. in 1949.

De eerste exx. van de zomergeneratie werden 22 Juli gezien en wel
bij Volendam, dus ver buiten het territorium van de voorjaarsdieren.
Eind Juli begint het aantal in Limburg plaatselijk al flink op te lopen
(30-VII te Belfeld 48 exx. geteld!), maar buiten de provincie blijft het
aantal over het algemeen laag. Opvallend zijn slechts een telling van 50

exx. te Helvoirt op 20 Augustus en vooral op 23 Aug. een waarneming te
Harendermolen van 14 exx., waarbij 3 9 $ .
Zonder enige duidelijke onderbreking gaat de zomergen, in de herfstvlucht over, die tegen half October zelfs nog een heel duidelijke top laat
zien, welke echter uitsluitend aan zuidelijk Limburg te danken is. De
weeromslag, die in de tweede helft van de maand intrad, was als altijd
echter catastrophaal. Duidelijk is bij hyale de reactie op de mooie herfst
waar te nemen.

Bijzondere opmerkingen. Op 16 Aug. kwam te Maasniel
om 23 uur een ex. op de lamp af (E. Lucker).

Trek. 17 Aug. nam W. Oord te Terwolde een duidelijke trek in de
richting Z.W.—N.O. waar. Ongeveer een uur lang passeerden 1 tot 3
exx. per 5 min.
M e r k e n. 19 Mei merkte Pater Munsters te Stein een $, dat

21 Mei werd teruggezien. Een op 21-V gemerkt $ werd de 27ste weer
gezien.
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Totaal aantal waarnemingen: 624. Aanmerkelijk. beter
dus dan 1948, maar natuurlijk belangrijk onder 1947.

4. Colias croceus Fourcroy. De eerste oranje lucerne werd 30 Juni
bij Hoorn op Terschelling gezien {afgevlogen S )• 3 Juli vlogen 5 exx.
bij Steyl, 4 Juli werd 1 te Zandvoort opgemerkt, Dan duurt het tot 27 juli,
voor weer een ex. gemeld wordt (te Heemstede) en daarmee begint dan
de normale zomerreeks, die met onbeduidende onderbrekingen voort-

duurde tot 19 beptr. Op sommige data was de totaaltelling zeer bevredigend, zo 14 Aug. (57 exx.) en 21 Aug. (47 exx.), maar na 23 Aug.
(met 30 exx.) is het dagtotaal nog maar 1 keer hoger dan 5 (negen exx.
op 8 Septr.). Opvallend is ook bij deze soort het grote aantal exx. te
Harendermolen op 23 Aug. (26 $ S 2 2 ? ), daar de vlinder overigens
slechts sporadisch uit het Noorden gemeld wordt (Platvoet bij Deventer,
Ruinerwold, Dude Mirdumerklif).
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Fig 2. Diagram van de vluchten van Colias croceus Fourcroy in 1949,

Na 19 Septr. is er een hiaat in de meldingen tot 30-IX. Dan begint
een nieuwe vrij korte reeks, eerst met bescheiden totaaltellingen, om tegen
het midden van de maand plotseling op te lopen (top op 16-X met 53
exx.). Deze sterke toename is echter uitsluitend in Zuid-Limburg geconstateerd. Elders werd van de nieuwe generatie slechts een enkel ex. ge

zien (Kapelle, Wilhelminadorp, Delft, Amsterdam, Durgerdam, Wormerveer, Beemster, Naarden, Zutfen, dus niet meer in het Noorden!).
Evenals bij hyale zakt het aantal in de tweede helft van Octr. onmidrdellijk in. Een enkel ex. op de 28ste te Wormerveer vormde het slot.
Kweken. Westerneng 'kweekte van een 2 van de Hembrug 60
exx., die van 5 tot 10 Octr. uitkwamen. Camping kweekte van een ;2 .

dat 23 Aug. te Harendermolen gevangen werd, een serie van 65 exx.,
waarvan het eerste 10 October verscheen. De groei der rupsen was bij
het warme Septemberweer opvallend snel (eieren uit; 30 en 31-VIII,

eerste vervelling 3-IX, tweede 6-IX, derde 10-lX, vierde 14-IX, eerste
rups hing 20-lX). Het uitkomen van deze beide kweken valt goed samen met het optreden van de nieuwe generatie buiten.
Totaal aantal waarnemingen: 397, dus belangrijk beter
dan in 1948 (kweken natuurlijk niet meegeteld).
5. Vanessa atalanta L. Mevrouw Dagnelie (Amerongen) trof op haar
zolder veel overwinterende vlinders aan : Aglais urticae L., Nymphalis io

L., maar ook exx. van Vanessa atalanta. Toen de zolder schoongemaakt
moest worden, warden de dieren in een doos gelegd. Eind Maart bij

zonnig weer ontwaakten ze en vlogen naar het zolderraam. Dit werd nu
geopend, en de dieren konden van hun herkregen vrijheid genieten. Dr
D. Mac Gillavry, die de waarnemingen volkomen betrouwbaar acht,
zorgde er voor, dat ik ze in mijn bezit kreeg. Zij worden ten voile bevestigd door observaties van vroege atalanta's in de vrije natuur. 21 }a-
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nuari zag K. Koster een ex. te Heemstede, terwijl er in Maart 5 gesignaleerd werden (24 en 25-III te Amerongen, 25-III te Haarlem, 28-III
te Assen en 30-III te Amsterdam). Zonder twijfel waren dit alle exx.,
die bij ons overwinterd hebben (niet in het diagram verwerkt).
Van 14 April af begint de vrijwel niet onderbroken reeks van voor-
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Fig. 3. Diagram van de vluchten van Vanessa atalanta L. in 1949.

jaarsmeldingen, die echter zeer bescheiden in aantal waren. Alleen in

Juni zijn er een paar dagen, dat het dagtotaal hoger dan 5 is (3-VI totaal 9, 8-VI totaal 7) en aan het eind van deze maand komen we dan ook
pas tot 95 meldingen !

Toch verschijnen begin Juli al de eerste verse exx. Geen wonder,
want reeds 18 Mei vond Kuyten te Rhenen 11 voiwassen rupsen!
Maar de vlinder blijft schaars. Zelfs in Juli komt slechts nu en dan het
dagtotaal iets boven 10 uit. Pas begin Augustus wordt het wat beter :

4-Viil halen we voor het eerst 20 exx. en 6-VIII brengt het tot 22.
Maar alle andere Augustus-data liggen onder de 20! Pas de tweede
zomergeneratie begint iets te lijken, al komt de top (op 12-IX) toch

niet hoger dan 63. Dank zij de prachtige herfst kan de vlinder zich enige
weken op dit niveau handhaven en zelfs 2 Octr. kunnen we nog 54 exx.
noteren. Dan zakt het aantal langzaam af, tot na 16-X plotseling de
sterke terugslag komt. 1 och kunnen nog enkele rupsen haar ontwikkeling
voltooien en zo worden zelfs in November nog verse exx. gezien. De
slotdatum was 15-Xf (Assendelft, Westerneng).
Bijzondere opmerkingen. Niet minder dan 3 maal werd een

atalanta 's avonds op de vanglamp gezien : 22 Augustus te Vlaardingen
(van Katwijk), 19 September te Aalten (van Galen) en 25 Sept. te
Almelo (Knoop).

Vele waarnemers vonden 1949 een slecht afa/anfa-jaar. Hart zag in
de Wieringermeerpolder geen enkel ex.!

Trek. Op 3 September vlogen aan de Wassenaarse Slag met enige
tussenpozen 3 exx. in Z.O. richting (Meeuse).

M e r k e n. Pater Munsters merkte 27 Juli te Stein 3 exx., die niet
werden teruggezien.

Totaal aantal waarnemingen: 1790! Wei een heel dui-

delijke demonstratie van de atalanta-armoede, in aanmerking genomen
de zeer zorgvuldige wijze van noteren van steeds meer medewerkers.
6. Vanessa cardui L. Grote cardiii-zwermen werden in de eerste helft
van Mei in Zuid-Frankrijk gezien en doorkruisten Zwitserland omstreeks

half Juni en ook in Engeland kwamen in de loop van deze maand vrij
veel cardui s binnen. Slechts een zeer bescheiden aantal is wat noordelijker afgebogen en heeft ook ons land bereikt.
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Fig. 4. Diagram van de vluchten van Vanessa cardui L. in 1949.

De eerste exx. werden hier te lande op 23 Mei opgemerkt te Epen en
Norg, waarmee dan meteen een reeks waarnemingen begint, die vrijwel
ononderbroken tot begin Nov. zou voortduren. 7 Juni bereikte het dagtotaal voor het eerst 10 exx., 9 Juni twaalf, terwiji de top van de immigratie op 27 Juni bereikt werd met in totaal slechts 27 exx. Toch ligt
aan het einde van deze maand cardui al voor op atalanta! De hele Julimaand blijft de vlinder schaars, albeginnen de afgevlogen exx. langzamerhand vermengd te worden met verse. Begin Aug. echter treedt een

scherpe stijging op, een bewijs, dat de eerste zomergen. haar maximum
bereikt (top op 7-VlIl met 83 exx.). Uat echter ook deze niet vrij van
trekneigingen was, blijkt wel uit het feit, dat de vlinder op 7 Aug. te
Wijlre veel voorkwam, terwiji een week later geen enkel ex. meer aanwezig was (L. Neuman). Door elkaar genomen blijft het aantal in Aug.
niet onbevredigend (op 21-VIII bijv. weer 80 exx.), al is de vlinder op
vele plaatsen beslist zeer schaars.

In de eerste helft van Septr. treedt na een terugval weer een kleine
stijging op (top op 11-IX met 44 exx.), maar dan mindert het aantal toch
duidelijk, al komen nog tot ver in October steeds weer nieuwe exx. uit de
pop. Na 16-X (omslag van het weer !) betekent het aantal echter weinig meer. Slotdatum : 1 November een ex. te Naarden. Zonder enige
twijfel weer twee in Nederland geboren generaties.
M e r k e n. 23 Aug. merkte Kuyten een ex. te Rhenen, dat de volgende dag werd teruggezien. Een ex., dat 30 Aug. door Pater Munsters
te Stein gemerkt werd, liet zich echter niet meer zien.
Totaal aantal waarnemingen: 1308, belangrijk beter
dus dan in 1948, en zelfs hoger dan in het gunstige jaar 1947!
7. Issoria lathonia L. De voorjaarsgeneratie was in het binnenland zeer
zwak vertegenwoordigd. Het hoogste dagtotaal was slechts 8 exx. op
23 April. In zeer scherpe tegenstelling daarmee staat de generatie in het
duingebied, die op 17 April een top van 212 exx. bereikte! De tweede
generatie, die in de duinen weer flink vertegenwoordigd was (top op
3 Juli 203 exx.), werd in het binnenland nauwelijks opgemerkt. Op
15 Juli valt een topje van 16 exx. I Pas in Augustus begint lathonia in het
binnenland zich te herstellen, zodat op 7-VIII een totaal van 82 exx.
genoteerd kan worden, evenals op 23-VIII. Dan daalt het aantal echter
weer spoedig, om tegen half September een kleine opflikkering te vertonen. Half October wordt lathonia in Zuid-Limburg zelfs plaatselijk
gewoon (top op 16-X met 30 exx.), maar dan duikelt het aantal ook
plotseling, zoals bij de meeste trekkers, tot een onbeduidend aantal. De
slotdatum was 1 Nov., toen nog een exemplaar te Stein gezien werd. Zeker minstens 3 generaties.
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Fig. 5. Diagram van de vluchten van Issoria lathonia L. in 1949.
eerste vluchten in de duinen (first flights in the dunes along the North Sea).
vluchten in het binnenland (flights outside the dunes).

Het is heel jammer, dat ik na begin Juli geen notifies meer uit de
duinstreek heb, dan alleen, dat op 7 Aug., de eerste topdag van betekenis voor het binnenland, geen enkel ex. te Castricum gezien werd. Toch
heb ik in het diagram ook het verloop van de beide eerste generaties in
het duingebied bijgetekend om het frappante verschil te doen zien. Men
moet hierbij niet uit het oog verliezen, dat de gegevens uit de duinen
slechts van een stuk of vijf waarnemers afkomstig zijn tegenover de vele
andere uit het binnenland. Dit maakt het verschil nog des te opvallender.
M e r k e n. 1 Mei merkte Pater Munsters een ex. te Stein, dat de
beide volgende dagen teruggezien werd. Exx., die op 4 Mei en op
30 September gemerkt werden, werden echter niet meer gezien.
Totaal aantal waarnemingen: 1325, dus slechts iets
minder dan in 1948.

8. Polyommatus coridon Poda. Te Berg en Dal werd 9 Aug. een
prachtig 5 gevangen (R. Boldt).

9, Acherontia atropos L. Reeds 23 Mei werd te Roermond een ex. op
licht gevangen (E. Lucker), terwijl 1 Juli een afgevlogen immigrant te
Balk werd opgemerkt. Slechts 2 exx. werden in de tweede helft van
Augustus gezien, een vijftal in September, terwijl het grootste deel voor
rekening van October kwam.
Vindplaatsen (alle stadia). Lbg.: Echt, Roermond. N.B.: Deur-

ne, Helmond, Schijndel, Den Dungen, Waalwijk. Zl.: Souburg, Goes,
Tholen. Z.H.: Poortugaal, Vlaardingen, Oudewater, Voorburg, Leiden,
Woerden, Ter Aar. N.H.: IJmuiden, Beemster, Warder, Amsterdam,
Diemen, Muiderberg. Utr.: Zeist, Soest. Gdl.: Putten. Fr.: Balk.
Totaal aantal waargenomen exx.: 23 vlinders, 3 rupsen, 7 poppen.
(Slot volgt).
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10. Herse convolvuli L. Immigranten. werden gezien op 13 (Maas

tricht) en 16 Juni (Vlaardingen, een .$ op kamperfoelie) en op 16 juli
(een mooi ? te Middelie). Waarschijnlijk hoorde ook nog een ex. van

8 Aug. te Rilland Bath tot de aankomers. In September en October wer
den enkele vlinders van de hier geboren generatie gezien. Geen goed
jaar voor deze soort !
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Vindplaatsen (alle stadia). Lbg.: Maastricht, Kerkrade. Zl.:
Tholen, Rilland Bath. Z.H.: Vlaardingen, Wassenaar. N.H.: Heemstede, Aerdenhout, Amsterdam, Purmerend, Middelie. Utr.: Zeist.
Totaal aantal waargenomen exx.: 12 vlinders, 1 rups.

11. Macroglossum stellatarum L. Een overwinterd ex. werd gezien door
SiKKEMA : in Maart vloog te Wageningen een kolibrievlinder op sneeuwloem (Chionodoxa Luciliae Boiss.). In Mei werden slechts 2 exx. opgemerkt (13-V het eerste), in Juni slechts 5, verdeeld over even zoveel

data. Ook in Juli en eigenlijk het hele verdere seizoen is de vlinder zeer
schaars : het is een uitzondering, wanneer er meer dan 2 per dag

teerd werden, slechts enkele malen bereiken we het cijfer 4. Toch h^rt
de vlinder wel degelijk 2 generaties in ons land gehad. Van enkele be
gin Septr. bij Amsterdam gevonden rupsen kwam 6 October een vlinder
uit (Kuyten). Dit valt samen met waarnemingen van verse vlinders buiten. Het tekenen van een diagram heeft niet de minste zin, daar het uit

een rechte lijn zonder toppen zou bestaan. Merkwaardig, dat deze vlin

der zo weinig van de prachtige herfst heeft kunnen profiteren 1
Geen enkele waarneming kwam uit de drie noordelijke provincies binnen, slechts 2 exx. werden uit Overijsel vermeld.
Totaal aantal waargenomen exx.; 125. Nog minder dus
dan in 1948!

c

i

12. Cclerio euphorbiae L. 15 Juli ving Mevr. Pijpers een ex. te Swal-

men, 26 Juli kwam in Deurne een ex. op de lamp af (C. Nies) en 3 Septr.
ving LiiCKER weer een ex. op licht te Swalmen, een bewijs, dat ook de
herfstgeneratie weer present was.

Bij Lobith werden door verschillende medewerkers ruim 100 rupsen
verzameld, een klein deel in Aug., de meeste in de tweede helft van
Septr. en in Ocotober.

13. Lithosia quadra L. De vlinder blijft uiterst schaars : slechts 5 exx.

werden gezien. Het eerste op 18 Juli te Kippenburg in Gaasterland, het
tweede 27 Juli te Arnhem, terwijl in Aug. 3 exx. te Schaarsbergen wer
den gevangen.

14. Spaelotis ravida Schiff. Weer werd de vlinder uitsluitend te Sint
Michielsgestel waargenomen, waar tussen 28 Juni en 18 Juli 4 exx. ge
vangen werden, meest verse, die zich daar wel ontwikkeld zullen hebben.
15. Peridroma saucia Kb. Van de voorjaarsgeneratie werd geen enkel

ex. gezien. Het eerste ex. werd 14 Aug. te Aerdenhout opgemerkt, het
laatste 11 Octr., eveneens te Aerdenhout. Daartussen ligt een reeks data

zonder noemenswaardige onderbrekingen, de meeste uiteraard in Septr.
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Op 9 Dec. ving Gorter een ex. in zijn kamer te Zeist, dat ongetwijfeld
als rups of pop met planten mee in huis gekomen was.

Vindplaatsen. Lbg.: Swalmen. N.B.: Haaren. Z.H.: Den Haag.
N.H.: Aerdenhout, Heemskerk, Middelie. Utr.: Spakenburg, Bunnik,
Zeist.

Totaal aantal waargenomen exx.: 39, het dubbele van
1948.

16. Leucania 1. album L, Het evenement van het trekseizoen-1949 is
ongetwijfeld het zeer talrijke optreden van deze nil in de herfst, in hoofd-

zaak in Zuid-Limburg, geweest! Van de 'voojaarsgeneratie werd geen
enkel ex. gezien. Het eerste werd 11 Juli te Epen gevangen, gevolgd door
een tweede op 13 Juli. Dan volgt een pauze tot 22 Augustus (een vers

ex. te Warnsveld), waarna al vrij snel een climax optreedt, die zijn
hoogtepunt aan het begin van de tweede September-decade bereikt. Toen
werden bij Vaals enkele avonden een 100 exx. gevangen (Delnoye) 1

Vrij snel daalt het aantal weer, tot op 5 Octr. het laatste ex. wordt opgemerkt. Ongetwijfeld behoort deze herfstgeneratie tot een nieuw broedsel, dat sterk geprofiteerd heeft van het mooie najaar.
Vindplaatsen. Lbg.: Vaals, Epen, Gulpen, Swalmen. N.B.:
Deurne. Gdl.: Hatert, Zutfen, Warnsveld. Ov.: Platvoet. De vlinder
was dus beperkt tot het Oosten van het land.

Totaal aantal waargenomen exx.: 355! (Recordaantal.)

Leucania albipuncta F. (ten noorden van de grote rivieren). Nog
steeds handhaaft de vlindef zich op de meeste vindplaatsen in dit gebied
en was plaatselijk in de herfst zelfs zo gewoon, dat sommige waarnemers
er jammer genoeg van af zagen nauwkeurige gegevens te noteren.

De eerste generatie werd gezien van 15 Mei tot 18 Juni. Dan volgt
een doorlopende rij data tot 16 Septr., waarna nog een paar October-

data de rij sluiten (laatste datum 16 Octr.). In werkelijkheid schijnt er
nauwelijks een hiaat geweest te zijn. In elk geval heeft in 1949 weer
een extra herfstgeneratie gevlogen.

In Nov. en Dec. vond Boldt te Berg en Dal ongeveer 300 rupsen ;
albipuncta was toen de gewoonste uilenrups. Reeds in 1948 was de rups
hier gewoon ; toen bedroeg het aantal ongeveer 60% van dat van '49. In
35 tot 39 was de rups in de omgeving van Nijmegen evenwel slechts
sporadisch te vinden, terwijl die van Leucania lythargyria Esp. al die
jaren gewoon is geweest. Deze ervaring van een van onze bekwaamste

rupsenzoekers illustreert wel duidelijk het tijdperk van bloei, dat in de
loop van het laatste tiental jaren voor albipuncta aangebroken is.
Ter zelfder tijd dat Boldt Sr. te Berg en Dal zulke grote aantallen
rupsen vond, kon zijn zoon in Blaricum een honderdtal bij elkaar zoeken.
Hier was L. lythargyria talrijker.

Vindplaatsen. Z.H.: Vlaardingen, Den Haag, Leiden. N.H.:
Aerdenhout, Zaandam, Middelie, Amsterdam, Kortenhoef, Blaricum, Hil-

versum. Utr.: Bunnik, Zeist, Soest. Gdl.: Twello, Sint Jansberg, Berg
en Dal, Babberich, Zutfen, Warnsveld, Eefde, Gorsel. Ov.: Almelo,
Ommen, Platvoet, Deventer.

Aantal waarnemingen: 224 (recordaantal voor het besproken gebied).

18, Xylena exsoleta L. De totale oogst aan waargenomen exx. bedroeg
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slechts drie. De vlinder blijft een zeer schaars dier. 7 October werd een
9 bij Wassenaar gevangen (Lems), 8 Octr. ving Mevr. PijPERS een
ex. te Swalmen, terwijl Nies 15 Octr. het derde te Deurne in handen viel.
19. Hoplodrina ambigua Schiff. Reeds is gecorrigeerd, dat het eerste
Nederlandse ex. van deze trekker in 1946 werd gevangen en toen abusie-

velijk als Hopl. superstes Tr. in het verslag werd vermeld.
Ongetwijfeld is 1949 een zeer sterk vliegjaar van deze vlinder geweest.
Reeds in Juni werden in Z.O.-Engeland belangrijke aantallen waargenomen. Een klein staartje van deze voorzomertrek bereikte ook ens
land. Hiertoe behoort het vrij sterk afgevlogen $ , dat Hardonk 18 Juni

bij Den Haag ving. Mooie gave exx. werden wecr tussen 23 Augustus
en 8 September opgemerkt, zeer waarschijnlijk afstammelingen van de
immigranten.

Vindplaatsen. N.B.: Deurne. Z.H.: Rockanje, Den Haag.
N.H.: Aerdenhout.

Totaal aantal waargenomen exx.: 7.

20. Laphygma exigua Hb. Slechts 1 ex. werd in 1949 gesignaleerd :
Middelie, 11 September (de Boer).

21. Apamea zollikoferi Freyer. Het eerste Nederlandse ex. van deze
zeldzame Oosteuropese trekker werd 18 Augustus te Zeist gevangen
(Gorter). Reeds vermeld en afgebeeld in Ent. Ber. 13 : 33 (1 Maart
1950).

22. Catocala fraxini L. Op 3 September werd een ex. te Heemskerk gevangen (Bank).

23. Plusia confusa Stephens. In September werden in Midden-Lim-

burg niet minder dan 6 exx. van deze mooie Plusia gevangen. 11-IX
kwamen 2 exx. te Odilienberg op de lamp af, terwijl te Swalmen op 18

en 24 Septr. telkens 1 ex. op licht gevangen werd (alle door LiiCKER).
17 Septr. vond Mej. Pijpers een ex. te Swalmen en 30 Septr. een tweede
op een lantaarnpaal te Tegelen. 1949 is dus voorlopig het recordjaar voor
de soort.

24. Plusia gamma L. 14 April werd het eerste ex. te Purmerend gezien, het tweede te Goes op 2 Mei, het derde weer te Purmerend op
12 Mei en met deze laatste datum begint dan de immigratie goed op
gang te komen. Toch blijft het dagtotaal in Mei vrij laag : 7 exx. op
23 en 31-V is het maximum. Maar op 11 Juni bedraagt het al 18, op 6-VI
zelfs 34, doch na de twintigste (27 exx.) daalt de curve weer tot soms
een enkel ex. per dag. Aan het eind van de eerste Juliweek loopt zij
echter weer op, heeft op 15-VII al 54 exx. bereikt, op 18-VII totaal 67,
op 23-VII totaal 141, op 27-VII totaal 174, op 1-VIII totaal 240, op
5-VIII totaal 553 en op 7-VIII zelfs 1052! Grote aantallen worden dan
gemeld van Steyl, Vlaardingen, Den Haag, Aerdenhout, Heemskerk en
Eefde, dus zowel in het Oosten als in het Westen. In de loop van de
maand Augustus komen telkens weer plaatselijke concentraties voor, zo-

dat op 14, 21 en 23-VIII het dagtotaal de 500 overschrijdt. In September
begint het aantal opnieuw op te lopen, tot op 11-IX de tot nog toe ongekende hoogte van 1224 exx. wordt bereikt. Steyl, Wijk aan Zee, de
Hembrug en het Oude Mirdumer Klif zijn dan de plaatsen, waar de
meeste exx. gesignaleerd worden.
Daarna zakt het aantal snel in, al worden op 12, 19 en 24-IX nog
300 of meer gamma's gemeld. 1 October is het niveau al op 127 gedaald.
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Fig. 6. Diagram van de vluchten van Plusia gamma L. in 1949.

11 Oct. op 53, 16 Oct. op 26. Na deze datum, de beruchte fatale van
1949, worden nog slechts enkele dieren gezien. De laatste gamma was
van 10 November te Melissant.

Het spreekt van zelf, dat het diagram voor deze soort op een andere
schaal getekend moest worden. Terwijl alle andere diagrammen op dezelfde schaal als in de beide voorafgaande jaren werden vervaardigd,
is dat van gamma op 1/3 daarvan getekend. Een groot bezwaar is dit niet,
daar de bedoeling van deze tekeningen immers uitsluitend is een duidelijk
beeld te geven van de schommelingen in aantal in de loop van het seizoen.
Voor de derde maal zien we bij gamma nu de opvallend sterke toename in de nazomer en ik begin me al af te vragen, of we elk jaar deze
vroeger eigenlijk nooit zo opgevallen pieken zullen zien verschijnen. Dat
ze telkens weer zo prachtig te voorschijn komen is een compliment aan
het adres van de steeds groeiende groep der nauwgezette medewerkers.
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Fig. 7. Vluchten van Plusia gamma L, te Aerdenhout van 5 Augustus tot 16 October 1949.
totaal aantal soorten Macrolepidoptera op licht (total number of Macrolepidoptera species at light).

totaal aantal exemplaren van Plusia gamma L. op licht (total number of spe
cimens of Plusia gamma L. at light).

Een. belangrijke vraag is natuurlijk waar de grote aantallen pistooltjes
in de nazomer vandaan komen. Ook in 1949 is mij geen melding van op-

vallende schade door rupsen bekend geworden. Het ligt dan ook wel
enigszins voor de hand de sterke toename aan nieuwe migraties toe te
schrijven. Dat er in deze tijd van het jaar ook bewcging in de soort zit,

blijkt, behalve uit de waarnemingen in Engeland (zie het reeds meermalen geciteerde artikel van Miss K. Fisher) uit de aantekeningen van
Prof. VAN WisSELiNGH, die van 1 Septr. tot 16 Octr. {zijn laatste gam
ma-datum) dagelijks noteerde, hoeveei exx. van gamma op zijn lamp afkwamen en hoeveei soorten vlinders. Het diagram laat overtuigend zien,
dat gamma sterk in aantal schommelde en dat een goede vangavond
lang niet altijd een goede gamma-avond was, en omgekeerd. Ook het
soms plotselinge zeer plaatselijke optreden van het pistooltje wijst op
trek. Lang niet overal op de geschikte plaatsen zijn de grote zwermen
gezien.

Stellig hebben zich hier minstens twee generaties ontwikkeld.
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Totaal aantal waarnemingcn: 15125, ruirn het dubbele
van 1948, ruim 2Y2 maal zoveel als in 1947 1

Conclusie: een bijzonder interessant trekvlinderjaar.
Summary

The tenth report for migrating Macrolepidoptera in Holland (for the
year 1949) mentions the following particulars:

1. Pieris brassicae L. On 20 June a strong migration in W. direction
was observed at Balk (prov. of Friesland).

2. Pontia daplidice L. 91 specimens, again owing to successful
wintering in the same localities as in 1948. Very feeble immigration.
3. Colias hyale L. The first generation was completely restricted to
its usual territory, the prov. of Limburg, and was rather feeble. The
second and third generations, which penetrated into the greater part
of the country, developed in a satisfactory way, so that the total number
(624) was much better than in 1948.

4. Colias croceus Fourcroy. A few observations in June and July, rather
^rong increase in August, second important flight period in October.
Total number 397, much better than in 1948.

5. Vanessa atalanta L. Some hibernated specimens. Feeble immigra
tion, feeble first Dutch summer generation, second (autumnal) gen. bet
ter, but total number only 1790 specimens, much less than in 1948.

6. Vanessa cardui L. Only a very feeble portion of the migrations ob
served in southern Europe reached Holland; the highest day total (27
June) was only 27 specimens. In the beginning of August the number in
creased distinctly and a second top fell on 11 Sept., clear indications of
two Dutch generations. Total number 1308, much better than in 1948.

[Observations outside Holland : Mr. D. Piet saw strong migrations
at St. Augulf on 7 May, at Grimaud on 10 May, both in the Departement of Var. Dr G. Kruseman observed a large meadow of flourishing
lucerne at St. Louis (Pyr. Or.) with hundreds of V. cardui L. and Co

lias hyale L. (or australis Vty. ?) on 17 June.]

7. Issoria lathonia L. Outside the dunes the first gen. was very feeble
and the second was hardly observed. Later on, however, the species
strongly recovered, no doubt owing to the warm autumn. The diagram
(fig. 5) also shows the strength of the first generations in the dunes
along the North Sea (I had no figures of later broods) which are in
strong contrast with those inland. Total number about the same as in
1948.

8. Polyommatus coridon Poda. 1 $.
9. Acherontia atropos L. Much better than in 1948 : 23 moths, 3 cater
pillars, 7 chrysalids.

10. Herse conuolvuli L. Feeble, only 12 moths, 1 caterpillar.
11. Macroglossum stellatarum L. One hibernated specimen. Immi
gration very feeble, two feeble Dutch generations. Total number 125
specimens, still less than in 1948.

12. Celerio euphorbiae L. 3 moths, a good number of caterpillars, but
only in the territory where the species is indigenous.
13. Lithosia quadra L. Only 6 moths.

14. Spaelotis ravida Schiff. 4 moths, in the same locality as in 1948.
15. Peridroma saucia Hb. 39 moths, double the number of 1948.
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16. Leucania I. album L. Top year for the species: 355 moths, but only
in the autumn, and only in the eastern part of the country.
17. Leucania albipuncta F., north of the large rivers. The best year
ever recorded for the species, 3 generations.
18. Xylena exsoleta L. Only 3 moths.
19. -Hoplodrina ambigua Schiff. 7 moths. (The first Dutch specimen
was taken in 1946 and was erroneously recorded as H. superstes Tr.)
20. Laphygma exigua Hb. 1 moth.
21. Apamea zollikoleri Freyer. 1 moth, the first ever caught in Hol
land.

22. Catocala [raxini L. 1 specimen.
23. Plusia confusa Stephens. 6 specimens.

24. Plusia gamma L. Immigration in May low, in the beginning of
June better, but not striking. On 7 August, however, a top was reached
of 1052 specs., which was still surpassed by that of 11 Septr. with 1224
specs. Very probably at least partially due to new immigrations, as no
damage by caterpillars was observed. Total number 15125.
The diagram no. 7 shows the strong deviations in the number of Macrolepidoptera that came to light at Aerdenhout from 1 Septr. till 16 Octr.,
and which also gives a strong impression of waves of migrating moths
(composed from the data of Prof. Ir T. H. van Wisselingh).
The diagrams 1—5 are drawn on the same scale as those of the pre
ceding years, the gamma diagram number 6 had to be reduced to 1/3.
A very interesting migration year.
Amsterdam-Z. 2, Oude IJselstraat 12111, Juni 1950.

Overgedrukt uit: Entomologische Berichten, deel XIII, 1950,
no. 303, 1 September 1950, pp. 129-134.
no. 304, I October 1950, p.p. 147-153.

