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Trekvlinders in 1953
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door

B. J. LEMPKE
(Veertiende jaatverslag)

De winter van 1952—1953 was vrij zacht met een vorstperiode van eind De
cember tot half Januari en een zwakke vorst in de tweede week van Februari.

1 Februari was de beruchte stormramp, maar al in de laatste dagen van Februari
en begin Maart hadden we prachtig weer. Overigens was Maart fris met alleen
in de derdc decade een paar prachtige dagen. April was zeer middelmatig, enkele
mooie dagen, maar veel scherpe wind. Mei begon goed, maar al gauw werd bet
vrij guur. Doch 20 Mei brak een periode van mooi zonnig weer aan, en met
Pinkster (24 en 25.V) was het zelfs warm. Reeds de daarop volgende dag echter
luidde een onweersbui een veel koelere periode in en bijna de hele eerste Junidecade bleef het vrij guur. De rest van Juni was vrij goed; mooi weer, dat nogal
eens door buien onderbroken werd. Juli was over het geheel zeer middelmatig,
veel buiig weer. Augustus was erg regenrijk. De herfst echter was droog en werd
gekenmerkt door een langdurige periode van zeer zacht weer. Pas in de derde
decade van November waren er enkele dagen met nachtvorsten van betekenis.
Ook4n. de eerste helft van December was de temperatuur nog meermalen belangrijk boven normaal.

Hoewel de zomer ongetwijfeld slechts middelmatig genoemd kan worden, was
het toch een opvallend verschijnsel, dat vrij veel vlindersoorten een, zij het dan
ook vaak slechts zeer kleine, particle extra generatie voortbrachten, lang voor de
zeer zachte herfst inzette, zodat die daar in elk geval niet de oorzaak van geweest
kan zijn. Er waren er zelfs bij, bij weike deze extra vlucht nog nooit te voren
in ons land was waargenomen, zoals bijv, Hoplitis milhauseri F. Daarentegen
heeft de herfst weinig opvallends opgeleverd, afgezien van een flinke derde
generatie van Pararge megera L. Van de witjes had alleen Pieris rapae L, een
goede derde generatie. Doch van P. napi L. en P. hrctsskae L. waren maar enkele
herfstdieren te zien. Wei merkwaardig waren weer de vele doorgroeiende rupsen
van Abraxas grossulariata L., die in de omgeving van Hoorn werden waarge
nomen. Overigens zij voor deze opvallende herfst verwezen naar de publicatie
van J. J. Post en J. Wilcke, „PIiaenoIogische data in herfst en winter van
1953/1954", uitgegeven in Maart 1954 door het K. N. M. I., Afd. Klimatologie
en Landbouwmeteorologie, te De Bilt.
Zoals uit het volgende overzicht zal blijken, is het jaar 1953 voor enkele soorten zeer gunstig geweest, voor een paar andere heel slecht en voor de meeste erg
middelmatig. Door 119 medewerkers werden bruikbare gegevens ingezonden.
1. Pieris rapae L. De enige witjestrek, die waargenomen werd, betrof de kleine
soort. Op 12 Augustus vlogen 's middags enkele tientallen exemplaren te Groet
op een paar meter hoogte rechtstreeks de zee in (H. Gaasenbeek).
2. Pontia daplidice L. Er is in 1953 weer een vrij sterke trek van dit prachtige
witje geweest. De vroegste datum was 22 Juli, toen ik zelf een mooi gaaf $ in
het moerasgebied van Botshol bij Abcoude ving. Op 24 Juli werd een exemplaar
bij Amsterdam gezien (H. van Rossum). Van 29 Juli tot 13 September werden
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talrijke vlinders in de omgeving van Rotterdam geEien en gevangen. Op 15 Au

gustus ving Elfferich een $, dat eleren legde. Over de kweek heeft hij reeds
bericht in Ettt. Ber. 15 : 1—3. Geen van de poppen kwam meer in 1953 uit. Ook
in de natuur heeft de soort zich bij Rotterdam voortgeplant, zoals blijkt uit de
vondst van 22 rupsen tussen 31 Augustus en 19 September en van de vangst
van verse exempiaren in September.

Van Wisselingh zag op 3 en 8 Augustus vrij talrijke daplidke's vliegen te
Grote Keten in het Noorden van Noord-Holland. Hier bestaat natuurlijk een

kleine kans, dat we toch nog met afstammelingen van de inheemse kolonie uit
1947 te maken. hebben, maar het lijkt me veel waarschijnlijker, dat ook deze
exempiaren immigranten geweest zijn.

Vindplaatsen. Z.H.: Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen. Utr.: Botshol.
N.H.; Amsterdam, Grote Keten. Het is wel opvallend, dat daplidice dus uitsluitend in het Westen van het land is gezien.

Aantal waargenomen exempiaren: 132. Na 1947 is 1953 dus
het beste jaar voor de soort, dat we kennen.

3. Leptidea sinapis L. Uitsluitend vermeld van Zuid-Limburg, waar slechts
enkele exempiaren van beide generaties werden gezien (Sogeler).

4. Colias hyale L. Op 24 Mei werd de eerste generatie op enkele plaatsen ge
zien: Kerkrade en Wittem in het Zuiden en Deventer en Epe in het centrum. Op

22 Juni volgt dan weer een melding van Ossendrecht (van Oorschot), terwijl
op 28 Juni een vers exemplaar te Swalmen werd gevangen (Pijpers). In Juli
werd de vlinder op zes verschillende data, tussen l.VII en 30.VII liggend, geraeld, meest uit het Zuiden van het land, maar toch ook van Amsterdam, Spaken-

burg en Bennekom. Augustus leverde vrij veel data op, maar alleen van Heerlen
werd hyde als soms vrij gewoon gemeld. Reeds na 17.Vin kwam geen enkele
dag meer hoger dan een totaal van zes meldingen (op 28.IX), in de regel was
het dagtotaal slechts 1 tot 3 exempiaren. De meeste daarvan werden weer ge
meld uit Zuid-Limburg. Waarnemingen daarbuiten waren: Wolfaartsdijk, 25.VIII,
Cromvoirt, 7.IX, Rotterdam, 8.IX, Roermond en Zierikzee, 3.X, Deventer, lO.X,
Swalmen, 24.X en Belfeld, 25X. Dit was dan tegelijkertijd de slotdatum voor
1953.

Ongetwijfeld heeft dit jaar ook weer een derde generatie gevlogen, maar zij
was zeer zwak.

Vindplaatsen. Lbg.: Vaals, Holset, Vijlen, Epen, "Wittem, Wijlre, Welterberg, Voerendaal, Kerkrade, Schaesberg, Heerlen, Nuth, Stein, Roermond,
Melick, Maasniel, Swalmen, Beesel, Belfeld, Baarlo. N.B.: Meyel, Ossendrecht.
Zl.: Wolfaartsdijk, Zierikzee. Z.H.: Biesbosch, Rotterdam, Vlaardingen. N.H.
Amsterdam. Utr.: Spakenburg. Gdl.: Bennekom, Epe, Hoog-Elten, Eefde. Ov.
Deventer.

Aantal waargenomen exempiaren: 274. Bijna het dubbele van
1952 en vijf maal zoveel als in 1951, maar natuurlijk toch een zeer middelmatig
hyde-]z.2.x..

M e r k e n. In September en October merkte Pater Munsters zeven exem

piaren te Stein, die geen van alle terug gezien werden.
5. Colias croceus Fourcroy. Op 8 Juli zag van Oorschot het eerste exem-
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plaar op Texel en vanaf die datum loopt een reeks gegevens, die met betrekkelijk
weinig hiaten doorgaat tot 1 November, toen Pater Munsters de twee laatste

exemplaren van het seizoen te Stein noteerde. Toch is het natuurlijk geen uitbundig croce/^s-jaar geworden. Daarvoor was de zomer niet warm genoeg. Slechts
een datum leverde dan ook meer dan 20 meldingen op. Dat was op 9 Augustus,
toen de Oranje Lucernev-linder van Vijlen tot Koog aan de Zaan en Garderen
gezien werd en het maximum van 29 werd bereikt. Acht data tussen 8 Augustus
en 25 October brachten tussen de 10 en 20 meldingen en alle andere waren lager
dan 10. De vlinder werd overigens tot op de Wadden-eilanden gezien. Ongetwijfeld heeft zicli hier een zij het dan ook niet al te sterke herfstgeneratie ontwikkeld,
zoals duidelijk blijkt uit de vangst van vijf verse exemplaren te Deventer op
28 September.

V i n d p 1 a a t s e n. Lbg.: Vaals, Vijlen, Nijswiller, Maastricht, Valkenburg,
Nieuwenhagen, Heerlen, Brunssum, Stein, Roermond, Swalmen, Beesel, Belfeld,
Steyl, Weert, Roggel, Gennep. N.B.: Helmond, Eindhoven, Nuenen, Cromvoirt,

Helvoirt, Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Moerdijk. Zl.: Wolfaartsdijk, Wilhelminadorp, Westenschouwen. Z.H.: Melissant, Biesbosch, Rotterdam, Schie

dam (ook een ^e/Jce, Kazenbroot), Leiden. N.H.; Weesp, Amsterdam, Aerdenhout, Santpoort, Koog aan de Zaan, Grote Keten, Callantsoog, Texel, Wieringermeer, Huizen. Utr.: Hollandse Rading, Soest, Spakenburg, Wijk bij Duurstede, Rhenen. Gdl.: Barneveld, Nijkerk, Garderen, Speulde, Overasselt (een
exemplaar van f. ^e//ce Hb., van der Vliet), Nijmegen, Hatert, Westervoort.
Ov.: Deventer. Noordoostpolder: Emmeloord. Fr.: Terschelling, Vlieland.
De vlinder blijkt dus in een groot deel van het land waargenomen te zijn, met
uitzondering van de noordelijke provincies (afgezien van de drie westelijke Wad
den-eilanden).

Aantal waargenomen exemplaren: 330, wat voor ons land een
vrij goed croceus-ja.a.r betekent (104 in 1951, 131 in 1952).
M e r k e n. Pater Munsters merkte te Stein 47 exemplaren in September en
October. Een exemplaar van 19.IX werd nog terug gezien op 12.X, een van 2.X
op 30.x, een van 12.X op 31.X, een van 3.X op 24.X, een van 25.IX op
18.x, enz., dus nog 3 a 4 weken na het merken ! In totaal werd 19 keer een

gemerkte vlinder terug gezien, wel een bewijs, dat deze herfstgeneratie erg weinig
zwerfneigingen bezat.
6. Vanessa atalanta L. Afgevlogen vlinders werden 21 en 23 Maart te Ame-

rongen gezien (Bentinck) en 24 Maart te Apeldoorn (Leffef). Dit zijn wel
vrij zeker hier te lande overwinterende exemplaren geweest. Slechts twee meldingen
kwamen binnen uit April: 22.IV een Atalanta op Texel (Mevr. v. Herwarth)
en 26.IV een t'e Nieuwenhoorn (Davidse). Dit waren wel de eerste immigranten,
waarvan pas half Mei een meer regelmatige stroom begon te lopen. Een paar
dagen in Mei waren werkelijk vrij goed, 25.V zelfs met een dagtotaal van 20
exemplaren. Maar overigens blijft het tot eind Juni een zeer matige vertoning met
dagtotalen, die maar zelden boven de 10 uitkomen. Werkelijk de moeite waard
wordt het pas na half Juli: 19.VII totaal 133 Atalanta's, 23.VII 121, 25.VIT169,
maar dan zakt het toch gauw weer af: 74 op l.VIII, 57 op 7.VIII. Na half
Augustus wordt het zelfs zo, dat er nog nauwelijks Nummervlinders gezien wor-
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den. Drie of vier exemplaren per dag voor het gehele land zijn dan telkens terugkerende getallen ! Doch begin September wordt het alweer wat beter. De volgende generatie begint blijkbaar te verschijnen. Eind September en vooral in
October is de gunstige invloed van de mooie herfst zeer goed te merken. De top
valt op ll.X met 172 exemplaren. Nog op 25.X werden 70 dieren geteld, op
2 November nog 21, op 10.XI nog 11. Zelfs in December werden nog een paar
Atalanta's gezien ! 2.XII vond Westerneng er een in rust in een schuurtje te
Abcoude, terwijl Post en Wilcke in hun reeds geciteerde verslag een exem-

plaar van 18.XII noemen, wel een van de laatste data, die ooit in ons land is genoteerd.
169

A' 'M' ' 'J' ' 'J' ' 'A' ' 's' ' 'o' ' 'n
Fig. 1. Diagram van de vluchten van Vanesui alalaiitci L. in 1953.

Vrij veel medewerkers maakten de opmerking, dat de Atalanta in hun omgeving zeer schaars was geweest. Toch valt de totaalmelding mee, wat vooral te
danken is aan de mooie herfst. Ik zelf zag van de eerste Nederlandse generatie
vrijwel geen enkel exemplaar. In de Churchill-laan te Amsterdam stonden prachtige bedden Mignon-dahlia's, die ik geregeld inspecteerde. Maar de hele maand
Augustus was er geen enkele vlinder op te zien. Pas in de tweede helft van Sep
tember begonnen de Nummervlinders te verschijnen en vooral tegen het eind
van de maand en in de eerste helft van October vlogen ze werkelijk goed. Toeh

telde ik op mooie dagen wel tot 25 exemplaren. Het best bezocht waren de bed
den met een violet-rose varieteit, dan volgden die met zuiver witte bloemen,
terwijl op de bedden met zuiver rode bloemen (en niet verdonkerde groene bladeren) nooit een Atalanta te zien was.
Zoals in elk seizoen bleven de Atalanta's zich voortplanten zolang ze hier aan-

wezig waren. Nog op 25 October vond Tolman te Eemnes enkele rupsen, waarvan twee vlinders tot 25 November in de koude serre in leven bleven.

Totaal aantal waarnemingen: 3952, ruim de helft van het aantal
van 1952, maar het dubbele van 1951. Voor ons land een middelmatig Atalantajaar.

Trek. Op 21 Mei vloog een exemplaar in noordelijke richting over een 250
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meter brede kreek in de Noordbrabantse Biesbosch, mogelijk trekkend (P. HeyLIGERS).
Me r ken. Pater Monsters merkte drie vlinders te Stein, de Eerw. Heer F.

DE Mast in de herfst 45 te Haaren N.B., Vestjens 4 te 's-Graveland, Stammes-

HAUS 2 te Amsterdam. Alleen van de te Haaren gemerkte dieren werd er een
van 9 October twee dagen later terug gezien.
7. Vanessa cardui L. Voor deze soort is 1953 zonder enige twijfel een slecht
seizoen geweest. Vele waarnemers zagen geen enkel exemplaar er van, maar enkele zagen er meer dan een of twee.

De eerste twee exemplaren werden door Leffef al op 24 Maart in het Orderbos bij Apeldoorn gezien, een exceptioneel vroege datum voor deze soort. De
tweede datum was 21 April, toen Gaasenbeek een Distelvlinder te Rotterdam
noteerde. In Mei en Juni werd de vlinder wel geregeld nu hier, dan daar opgemerkt, maar over het algemeen bleef hij toch tot begin Augustus overal uiterst
schaars. Slechts op enkele plaatsen kwamen kleine concentraties voor, waardoor de
dagtotalen plotseling omhoog schoten. Op 24.VII en 25.VII merkte Blokhuis
een twintigtal exemplaren bij Spakenburg op, terwijl Tolman op de 25ste er 18
aan de IJselmeerkust bij Eemnes zag. Deze beide meldingen hebben blijkbaar betrekking op vlinders, die tot dezelfde zwerm behoorden. Op 4 en 5 Augustus zag
Vleugel vrij veel exemplaren op bloeiende zeedistel te Kamperland op NoordBeveland. Overigens echter zijn dagtotalen van meer dan vijf waarnemingen grote
uitzonderingen. In September en October blijven de waarnemingen doordruppelen, maar op de meeste dagen komen niet meer dan een of twee meldingen uit
het gehele land per dag binnen.
Toch ontwikkelde zich hier weer een uiterst zwakke herfstgeneratie, zoals blijkt
uit de vangst van verse exemplaren tegen eind September. Dank zij de gunstige
herfst wisten enkele dieren het tot eind October te rekken. Op 25.X werd er nog
een te Waverveen gezien (Vlaanderen), terwijl Broeder Antonius op 29 Oc
tober het laatste exemplaar van het seizoen te Steyl noteerde.
Totaal aantal waarnemingen: 400. Van de jaren met getelde ge-

gevens is alleen 1948 slechter (333). Het aantal steekt wel zeer schril af tegen
dat van 3873 in 1952 !

M e r k e n. Stammeshaus merkte op 6 Augustus twee exemplaren te Amster
dam, die niet meer terug gezien werden.

8. Issoria lathonia L. De eerste werd op 4 April te Tilburg gezien. En dan

volgt, zoals bijna elk jaar, een met veel korte hiaten doorlopende serie van waar
nemingen, die weer geen enkele duidelijke afscheiding in generaties laat zien, ook
niet, wanneer men naar de totalen per dag kijkt. Die zijn trouwens heel laag,
meest slechts 1, heel zelden meer dan 5. Pas op 21 Juli begint het lets beter te
worden (dagtotaal 8). Op 25.VII stijgt het tot 11 en op 9 Augustus schiet het

plotseling omhoog tot 37. Dit is dan meteen de top voor 1953 ! Tot half
Augustus schommelt het totaal dan om de 25 per dag, maar dan neemt het al
weer duidelijk af. Na 13 September komt het alleen op 26.IX nog boven de
10 (telling: 14) en dan wordt de vlinder nog slechts sporadisch gezien, hoofdzakelijk in het Zuiden van het land, tot op 30 October Pater Munsters het
laatste exemplaar te Stein noteert.
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Nog eens vestig ik de aandacht op het feit, dat de levensgeschiedenis van deze
toch 20 bekende vlinder in ons land veel raadselachtigs heeft. In welk stadium

de begin April vliegende vlinders overwinterd hebben, of de rupsen ook in meer
stadia kunnen overwinteren (waardoor het bijna zonder onderbreking voorkomen
van de imago te verklaren zou zijn), hoeveel generaties precies per jaar voor
komen, het zijn alle vragen, waarop nog altijd geen afdoend antwoord te geven
is. Ook de gegevens uit de duinen helpen ons nog niet veel verder. De eerste
generatie is daar altijd veel talrijker dan die in het binnenland, wat nog meer opvalt, als men de weinige waarnemers in het duingebied in aanmerking neemt.
Maar in de zomer begint het binnenland het altijd te winnen van de duinen. Na
27 September (twee verse exemplaren in de Kennemerduinen) heb ik voor 1953

geen duingegevens meer. Is de late generatie in de duinen inderdaad veel schaar-

ser dan in het binnenland ? Ook deze vraag moeten we zien op te lossen en ik
beveel deze aardige Parelmoervlinder dan ook bij voortduring in de belangstelling van de Nederland.se waarnemers aan.

Totaal aantal waarnemingen: 522. Bijna het dubbele van 1952

en 1951, vrijwel hetzelfde aantal als in 1950. Een vrij middelmatig jaar.
M e r k e n. In de tweede helft van September merkte Pater Munsters zeven

exemplaren te Stein. Alleen een lathoma van 26.IX werd terug gezien, eerst op
10.X en daarna nog eens op 18.X, toen de vlinder erg stuk was.

9. Lysandra coridon Poda. Op 13 Juli werd het eerste exemplaar te Tilburg
gezien (Melis). Alle andere exemplaren stammen uit Zuid-Limburg. Ze werden
tussen 25 Juli en l6 Augustus waargenomen te Epen (Bergman); Vaals (BalTus), Vijlen (Langohr), Welterberg (Flint), Kunrade (Ronken), Heerlen
(Ronken) en Schinveld (Sogeler). Voor zover het geslacht vermeld werd, waren alle exemplaren 5 $.

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 9, slechts een min
der dan in 1952, een voor deze soort in het geheel geen slecht getal.
10. Acherontia atropos L. Reeds 5 Juni werd een Doodshoofdvlinder in een

bijenkorf te Bussum gevonden (Dijkstra), voor ons land een vroege datum. In
Juli werd er een te Aalsmeer aangetroffen (Mej. Mac Gillavry). Twee mel-

dingen kwamen binnen uit Augustus en een half dozijn uit September. Rupsen
en poppen werden ook nauwelijks gezien.
Vindplaatsen (alle stadia): Lbg.: Vaals, Roermond, Maasniel. Zl.: Kortgene. N.H.: Aalsmeer, Bussum, Amsterdam. Gdl.: Bommelerwaard, Putten. Dr.:

Ruinerwold. Fr.: Slijkenburg, Hemelum.

Aantal waargenomen exemplaren: 10 vlinders, 1 rups, 3 poppen. Een even armoedig resultaat dus als in 1952.

(Slot volgt).

Trekvlinders in 1953
door

B. J. LEMPKE

(Veertiende jaarverslag)
(vervolg)

11. Herse convolvuli L. De eerste Windepijlstaart werd op 14 Juni te Heem-

stede opgemerkt (v. Herwarth). Een drietal meldingen stammen uit Juli en
vier uit Augustus. In September, altijd de beste maand voor deze vlinder, liep het
wat regelmatiger, maar slechts zelden werden toch in het hele land twee exemplaren per dag gemeld ! De rij werd al op 4 October besloten met een convolvuli
te Zeist.

Geen enkele melding kwam binnen van gevonden rupsen of poppen.

Vindplaatsen. Lbg.: Swalmen, Bemelen. N.B.: Helmond, Tilburg. Z.H.:
Wassenaar. N.H.: Aerdenhout, Heemstede, Amsterdam, Edam. Utr.: Zeist, Doom.

Gdl.: Neerijnen, Wageningen, Apeldoorn, Almen. Ov.: Holten. Fr.: Gosterwolde. Gr.: Groningen.

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 25, belangrijk
minder dus dan in 1952. Een zeer middelmatig convolvuli-]^2.x..

12. Daphnis nerii L. Er is van deze prachtige Sphingide een vrij sterke trek in
verschillende delen van Europa waargenomen in 1953. Op de Britse eilanden werd
een record aantal meldingen genoteerd. Ook uit Zwitserland werden nogal wat
exemplaren gemeld. Ons land heeft blijkbaar een bescheiden staartje van de trek
meegemaakt. Op 10 October werd een exemplaar te Roosendaal-N.B. gevangen
door P. Sebregts volgens een bericht in een der Brabantse kranten, waarvan Dr
P. Korringa zo vriendelijk was mij een uitknipsel te sturen. De eerste melding
van deze uiterst zeldzame immigrant na 1947.

13. Macroglossum stellatarum L. Had de Meekrap- of Kolibrievlinder zich in
1952 aardig gerehabiliteerd, 1953 werd een des te grotere tegenvaller. Hoe men
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er ooit toe gekomen is, stellatdrum in Ncdcrland een gcwone vlinder te vinden,
begint me steeds onbegrijpelijker te worden. Werkelijk goede jaren zijn voor deze
soort hier een rariteit, tenminste in de periode, dat we ens nu bezig houden met
de registratie van de trekvlinders in ons land, dat is sinds 1940.

Het eerste exemplaar werd op 25 Mei te Blerick gezien (Ottenheijm). Juni
leverde zes data met J/fZ/rf/rfr/zw-meldingen op twee verschillende plaatsen op:
Tilburg en Aalsmeer. Op laatstgenoemde plaats zag Mej. Mac Gillavry in totaal
18 vlinders op een rij lavendel, waarmee zij het record voor het hele land behaalde !

Juli was de beste maand: 19 exemplaren op 12 verschillende data. In Augustus:
totaal een waarneming: op 21.VIII een vlinder te Swalmen ! Op 7 en 22 Sep
tember werden een paar stellatarums te Goirle en Vlaardingen gezien en op 3 Oc
tober enkele te Kerkrade door Sogeler. Daarmee was het seizoen afgelopen.
Niettegenstaande de mooie herfst is er van een late generatie dus bitter weinig
terecht gekomen.

De noordelijkste plaatsen. waar slellalariini werd opgemerkt, waren Enkhuizen
en Zutfen.

Totaal aantal waarnemingen: 41, een zonder enige twijfel slecht
jaar voor de Kolibrievlinder. (780 in 1952. maar slechts 30 in 1951).
14. Celerio euphorbiae L. Tussen 11 Juli en 31 Augustus werden alleen
rupsen verzameld op de bekende vindplaatsen Lobith (20 stuks) en Baarlo (3
stuks).

15. Lithosia quadra L. Enkele vroege exemplaren werden al in Juni te
Warnsveld genoteerd. De meeste vangsten dateren uit Juli, dan komt nog een
waarneming uit Augustus en tenslotte twee van September (15.IX en 30.IX) te
Swalmen. Nergens was de vlinder gewoon, wat wel duidelijk blijkt uit de dagtotalen, die slechts twee maal tot drie stijgen !
Eind Mei schudde Kuyten enige rupsen van Pinus silvestris L. te Hulshorst
en begin Juni nog een volwassen exemplaar van den. Eind Juli waren alle dieren

echter dood, wat bij het lastige kweken van op korstmossen levende rupsen niet
zo veiT^'onderlijk is. In elk geval is deze vermelding wel de moeite waard. omdat
rupsen tegenwoordig zo zelden van deze soort gezien (of gezocht ?) worden.
Vindplaatsen. Lbg.: Holset, Swalmen. N.B.: Tilburg. Utr.: Zeist. Gdl.:
Bennekom, Hoenderlo. Dabbelo. Apeldoorn, Hulshorst. Warnsveld.

Totaal aantal waarnemingen: 28 (in 1952: 15). Ongetwijfeld
voor deze soort een vrij goed jaar.

16. Peridroma saucia Hb. Begin Juni noteerde van Melis een exemplaar te
Tilburg. Augustus leverde vier vangsten op te Zeist en te Apeldoorn (Vlug.
Leffef, Soutendijk) en te Gorssel (Dijkstra), September een te Bennekom
(van de Pol) en op 2 October ving Cord nog een sauaa te Deventer.

Het totaal aantal waargenomen exemplaren bedraagt dus voor het gehele sei
zoen 1953 zeven. waardoor dit jaar na 1941 bijna het slechtste is. dat we in de

14 jaren trekvlinderonderzoek hebben meegemaakt!

17. Spaelotis ravida Schiff. Op 9 September ving van de Pol een exemplaar
te Bennekom. het enige van het seizoen. Het valt toch wel heel duidelijk op. dat
deze zogenaamd inlandse soort steeds veel zeldzamer is dan Pey'idroma sauci(^.
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18. Mythimna albipuncta F. Het eerste exemplaar ving van de Pol op 16 Mei
te Bennekom. De voorjaarsgeneratie was, als aitijd, vrij 2wak en ward hoofdzakelijk in het Oosten van het land waargenomen, hoewel op 5 Juni ook te Leiden
een albi^iuncla ward gezien en op 29.VI een andere te Weesp. Er is geen grens
tussen de eerste en de tweede generatie te vinden en evenmin tussen de tweede en
de derde, die in 1953 ongetwijfeld gevlogen heeft, getuige de vangst van verse
exemplaren gedurende de hale maand October te Wageningen, Bennekom en
Zeist, Zelfs op 12 November ving Gorter nog een volkomen gaaf dier te Zeist,
wel een zeer late datum voor deze soort.

Het aantal vindplaatsen is betrekkelijk gering, maar ze liggen verspreid door
een groot deel van het midden en Oosten van het land. Het Noorden schijnt voor
deze soort toch te ongunstig te zijn.

Vindplaatsen. Z.H.: Staelduin, Wassenaar, Leiden. N.H.; Aerdenhout,
Weesp. Utr.: Utrecht, Zeist, Amersfoort, Amerongen. Gdl.: Wageningen, Benne
kom, Hoenderlo, Apeldoorn, Vaassen, Babberich, Warnsveld, Gorssel. Ov.: Deventer.

Totaal aantal waarnemingen; 178, weer bijna evenveel als in
1950, tegen 49 in 1952 en 119 in 1951. Een vrij goed jaar dus voor deze soort.
19. Mythimna 1. album L. De eerste generatie werd te Aalten, Wageningen,
Chevremont en Bussum gezien tussen 4 Juni en 4 Juli, maar natuurlijk in klein
aantal (totaal 7 exemplaren). Daarna verscheen de vlinder weer op 28 Augustus
en bleef nu zonder onderbreking doorvliegen tot 20 October, het drukst van
16.IX tot 2.x. Het grootste aantal exemplaren per dag was negen (op 16.IX). De
vlinder werd tot de lijn Bussum—Eefde waargenomen, dus alleen in het Zuiden
en midden.

Vindplaatsen, Lbg.: Epen, Chevremont, Stein, Melick, Maalbroek, Swalmen, Grubbenvorst. N.H.: Bussum. Utr.: Zeist. Gdl.: Wageningen, Bennekom,
Aalten, Eefde. Ov.: Deventer. [Addendum: Amstenrade, 16.VI.}
Totaal aantal waarnemingen: 111, het beste jaar na 1949 met
356 meldingen (29 in 1950, 15 in 1951, 10 in 1952).
20. Mythimna vitellina Hb. Van deze aitijd zeldzame trekker werd een exem

plaar op 19 September te Grubbenvorst op licht gevangen (van de Pol). Dit is
pas de derde keer, sinds in 1940 met het trekvlinderonderzoek in ons land begonnen werd, dat de vlinder hier werd opgemerkt (1 exemplaar in 1946, 2 in
1950).
21. Heliothis scutosa Schiff. A1 weer een uiterst zeldzame trekker in ons

land, waarvan in 1953 een exemplaar werd gevangen. Dit gebeurde op 12 Juni
te Leiden door J. H. Kroon. De laatste waarneming daarvoor dateerde van 1948.
22. Hoplodrina ambigua Schiff. Was er in 1952 een sterke daling in het
aantal waarnemingen geweest, in 1953 herstelde de soort zich weer behoorlijk.
De eerste generatie vloog van 21 Mei tot 27 Juni en werd gezien te Swalmen.
Aerdenhout en Bennekom. Natuurlijk was het aantal er van gering.

Op 15 Augustus verschenen de eerste exemplaren van de tweede generatie te
Bennekom en vanaf die datum bleef amhigua regelmatig doorvliegen tot eind

September met nog enkele verspreide data in October, toen de vlinder uitsluitend
werd waargenomen te Grubbenvorst. De laatste datum was dit jaar 21.X.
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Vindplaatsen. Lbg.: Epen, Maasniel, Swalmen, Sevenum, Grubbenvorst.
Z.H.: Staelduin. N.H.: Aerdenhout. Gdl.: Wageningen, Bennekom, Aalten,
Eefde.

Totaalaantalwaarnemingen: 118 (48 in 1952 en 275 in 1951).
Ongetwijfeld een vrij goed jaar voor deze soort.

23. Catocala fraxini L. Op 13 October kwam een Blauw Weeskind te Ben
nekom op de lamp (van de Pol), terwiji een douanebeambte te Vaals op een niet
bekende datum een beschadigd exemplaar ving (Gerris).
24. Plusia gamma L. Slechts een waarneming in April: 16,IV een exemplaar
te Zutfen (Visser). Op 1 Mei worden dan de eerste gamma % in Zuid-Limburg
gezien (Nijswiller en Stein) en daarmee begint de tot ver in bet najaar doorlopende serie van zonder hiaten doorlopende opgaven. Was het aantal in de eerste
helft van Mei nog bescheiden, reeds op 24.V noteerde Camping te Leeuwarden
48 exemplaren ! Blijkbaar is dit een golf van vrij geringe omvang geweest, want

geen enkele andere vanglamp leverde overlgens voorlopig een dergelijk resultaat
op. Pas half Juni loopt het dagtotaal weer behoorlijk op, nu niet door talrijk optreden op een bepaalde plaats, maar doordat de vlinder op veel meer plaatsen ge
zien wordt dan in de voorafgaande weken.
Begin Juli komen opgaven van honderd en meer exemplaren uit het Zuiden
van het land binnen, maar ook van andere plaatsen: 201 op l.VII te Bennekom
(van de Pol), 280 op 7.VII te Leeuwarden (Camping), 16.VII te Wageningen
en Bennekom samen meer dan 1100 gammas (resp. 514 en 634) en daar ook
op verschillende andere plaatsen in het midden van het land flinke aantallen genoteerd worden, komen we dan tot een dagtotaal van 2095 ! Dan worden voor
lopig niet meer zulke zwermen waargenomen, al tellen we nog op verschillende
dagen meer dan 700 (25.VII, 10.VIII, 15.VIII).

Begin September loopt het aantal weer op (1422 op 6.IX !). Op 8.IX bezoekt
Kruseman De Beer, waar hij een overweldigende hoeveelheid gammas aantreft.

Door het aantal op enkele vierkante meters nauwkeurig te tellen en dit te vermenigvuldigen met de oppervlakte van het terrein, komt hij tot een aantal van
minstens 80.000 exemplaren. Natuurlijk is dit niet in het diagram verwerkt. Deze
waarneming bewijst weer eens, hoeveel bij de gegevens over de vlindertrek van het
toeval afhangt. Was Kruseman die dag niet op De Beer geweest, dan zou de
totaaltelling van 1953 maar liefst 80.000 minder zijn dan ze nu is. Maar dit
toevalselement is onmogelijk te elimineren. In elk geval bewijst de waarneming
weer, welke enorme zwermen van deze nil plaatselijk kunnen voorkomen. Zon
der enige twijfel zijn deze van late trekkers afkomstig, daar nergens uit ons land
schade gemeld werd door rupsen.
Eind September komen we weer tot dagtotalen van ver over de duizend met
een maximum van I4l4 op 26.IX. In October echter begint het aantal af te zakken, al komen in deze maand nog meermalen totalen van meer dan 100 voor,
het laatste op 24.X met een telling van 107. Tot half November wordt gamma
dan nog sporadisch gezien. De laatste vliegende exemplaren noteerde Broeder
Antonius op 16.XI te Steyl. Maar op 3 December zat nog een vlinder buiten
tegen een muur te Deventer (Flint).

De volgende opmerkingen van medewerkers bewijzen wel, hoe talrijk gamma

218

F.NTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 15, 1.X.1954

in 1953 geweest is: eind September en begin October in enorme hoeveelheden te

Deventer (Cord), in September talrijk te Wageningen (Roepke), in Augustus
en September zeer talrijk te Amerongen (Bentinck), in October veel op licht te
Nuenen (Neyts), van begin tot eind September zeer veel te Swalmen (Pijpers),
van 5.VII tot 9.VIII algemeen te Asten (Ottenheijm), in de tweede helft van

September en in October veel te Oosterwolde en Roordahuizum (van Randen).
Men merke overigens op, dat er dit jaar geen sprake is geweest van een correlatie
tussen bet voorkomen van Vanessa cardu i' en Plusia gamma !
Totaal aantal waarnemingen: 121,488, bet boogste tot nu toe
genoteerde aantal.

M e r k e n. Op 1 September werd te Wageningen in de lamp van de P.D. een
gemerkte gamma gevangen met een borizontale groene lijn op de linker voorvleugel. Slecbts een der Nederlandse medewerkers beeft gamma's in 1953 gemerkt en dit was op een latere datum en op een andere manier. Er kan dan ook
geen twijfel aan bestaan, of dit exemplaar is in bet buitenland gemerkt, vrijwel
zeker in Duitsland, daar afgesproken is, dat in dit land met groen gemerkt zou
worden. Helaas is bet nog niet gelukt iets naders omtrent de berkomst van deze
vlinder te weten te komen.

Dit geval bewijst weer, dat individueel merken zonder opgave ervan aan een
centrale instantie waardeloos is. De kans, dat een gemerkte vlinder teruggevangen
wordt, is zeer klein, zodat al bet mogelijke gedaan moet worden om baar te doen
slagen. Het bewijst ook, dat bet absoluut noodzakelijk is, dat in Nederland met

een uniforme kleur gemerkt wordt. Na overleg met verscbillende gei'nteresseerden
stel ik voor uiterlijk in 1955 bier te lande uitsluitend met oranje te merken. Dit
is een opvallende kleur. die nog bij geen der andere landen in gebruik is.
Door de Eerw. Heer de Mast werd op ll.X te Haaren-N.B. gemerkt op de
recbter voorvleugel onder de gamma. Niets werd teruggezien.
25. Plusia confusa Stepbens. Ook deze Plns/a was veel beter dan in 1952.

Van de eerste generatie werd slecbts een exemplaar gevangen op 17.V te Amersfoort (Nieuwland). Van de tweede generatie werden in Juli en Augustus maar
drie exemplaren gezien. Dan volgen een paar waarnemingen in September, maar
de meeste kwamen in October, die dan waarscbijnlijk wel van een derde generatie
zijn. Het grootste aantal, dat per dag werd gemeld, was vijf. Dat was op 3.X te
Swalmen (Pijpers). Het is wel duidelijk, dat bet goede resultaat van 1953 uit

sluitend aan de mooie berfst te danken is. Het vlieggebied in Nederland blijft nog
altijd vrij beperkt. Nocb tot bet Westen, nocb tot bet Noorden weet de vlinder tot

nu toe door te dringen, al begint vooral in westelijke ricbting wel enige vooruitgang te komen.

Vindplaatsen. Lbg.: Vaals, Epen, Melick, Swalmen, Grubbenvorst. Utr.:
Zeist, Amersfoort. Gdl.: Wageningen.

Totaal a a n t a 1 w a a r n e m i n g e n : 27, bet boogs#e tot nu toe bereikte
aantal (in 1952 slecbts 5 !).

26. Nycterosea obstipata F. Op 6 September werd een $ te Bloemendaal
gevangen (Kloos) en 5 November een te Gorssel (Dijkstra). Dit waren de
enige exemplaren van bet seizoen (in 1952 acbt stuks!).

Conclusie. Een in sommige opzicbten telcurstellend, maar in andere weer alle
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verwachtingen overtreffend seizoen, vooral opvallend door de tegenstelling tussen
Vanessa cardut en Plusia gamma.
Summary

The fourteenth report on migrating Macrolepidoptera in Holland for the year
1953 mentions the following particulars :

1. P'ler'is rapae L. Only one migration was observed on August 12th on the
coast of the province of North Holland flying seaward.

2. Pont'ia daplid'ice L. A rather strong immigration has taken place. The first
specimen was observed on July 22nd. The butterflies were especially seen in
August and the first half of September. Total number: 132, a very good season
for this species.

3. Leptidea shtapis L. Only a few specimens in the South of Dutch Limburg.
4. Colias hyale L. A feeble first generation, a somewhat better second one
(especially in the South of the country) and a very feeble third generation. Total
number: 274. Very moderate, though much better than in 1952.
5. Colias croceus Fourcroy. Regularly seen from July 8th till November 1st,

though never in large numbers. Total number: 330, which means a rather good
year for croceus.

6. Vanessa atalanta L. Three old specimens in March. Immigrants started in
the second half of April, though the species remained scarce till about July 20th.
After the middle of August the Red Admiral became very rare again, but the
fine autumn weather produced a very good new generation, so that the total
number reached 3952, which means a moderate season.

7. Vanessa cardui L. Though already on March 24th two specimens were seen,

the season was very bad for the Painted Lady: total number only 400. Yet there
was a very feeble second Dutch generation at the end of September and in Octo
ber.

[Still an interesting observation of 1952: On July 26, 1952, at midnight a
specimen was caught at the lights of the m.s. "Sunetta" from Rotterdam to
Curacao and handed to Mr. H. Croockewit on board of that ship. Position at
that moment: 41° 30' N. Lat. and 20° 11' W. Long.}

8. Issoria lathonia L. Never common, though the total number was 522, almost
double the number of 1951 and 1952. A very moderate season.

9. Lysandra coridon Poda. 9 specimens, one in North Brabant, all the others
in the South of Dutch Limburg.

10. Acherontia atropos L. Only 10 moths, 1 caterpillar and 3 chrysalids.
11. Herse convolvuli L. 25 moths, a very moderate year. Much less than in
1952.

12. Daphnis nerii L. One specimen in North Brabant on October 10th.
13. Macroglossum stellatarum L. 4l specimens, a very bad season. The best
month was July.

14. Celerio enphorhiae L. Only about 20 caterpillars along Rhine and Meuse.
15. Lithosia quadra L. 28 specimens, rather good.
16. Peridroma saucia Hb. Seven specimens, a very bad season.
17. Spaelotis ravida Schiff. Only one specimen.
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18. Mythimna dbipuncta F. 178 observations north of the large rivers, a rather
good number.

19. Mythimna I. album L. Ill observations, no doubt a good figure.
20. Mythimna vitellina Hb. One specimen in Dutch Limburg.
21. Heliothis scutosa Schiff. One specimen in June.

22. Hoplodrina ambigua Schiff. 118 observations, a rather good figure.
23. Catocala fraxini L. Two specimens.

24. Plusia gamma L. At first moderate, but already in July in good numbers.
High muTibers in the beginning of September, possibly due to new immigrations.
Total number 121,488, the highest figure ever reached.

On September 1st a specimen was taken at Wageningen (Guelderland) marked
with a green horizontal line on the left fore wing. It was certainly not marked in

Holland, but very probably in Germany, as this country uses green for marking
purposes. It has however not yet been possible to discover the origin of the moth.
25. Plusia confusa Stephens. 27 specimens, again a top figure !
26. Nycterosea obstipata F. Two specimens in September.

The report shows that the total result of the season is not at all so bad as might
be expected from he pessimistic notes in the periodicals.
It is suggested to mark in Holland only with an orange colour to start with
1955.

Amsterdam-Z. 2, Oude IJselstraat 12iii, Juni 1954.

