
Trekvlinders in 1955
door

B. J. LEMPKE

(Zestiende jaarverslag)

De winter van 1954—1955 begon met een te warme decembermaand, maar
januari en februari brachten veei vorst en sneeuw. Het voorjaar was koud en laat.
De temperatuur van maart was 3° beneden normaal en tot de 22ste hadden we
bijna elke dag vorst. Zelfs op de laatste dag van deze maand noteerde De Bilt
nog een minimumtemperatuur van —April was zonnig en droog met ver-
schillende mooie dagen, maar ook met perioden met koude noordoostenwind en
nachtvorsten. Mei was koud en nat, maar het slot ervan was goed. Juni was
op een paar dagen aan het begin en aan het einde na vrij koud. Juli begon met
hetzelfde onaangename weer, veei bewolking en fris, maar tegen het eind van
de eerste week trad een duidelijke verbetering in en de rest van de maand bracht
bijna steeds mooi weer met weinig regen. Augustus was warm en droog, een
prachtige vakantiemaand. September bracht vrij veei regen, maar had ook tamelijk
veei mooie dagen met een vrijwel normale temperatuur. Oktober was in het begin
goed, maar de rest van de maand viel er veei regen en was de temperatuur ge-
middeld iets te laag. Tegen het eind van de maand traden de eerste nachtvorsten
op. November was in het begin vrij fris, maar daarna zacht. Op 6.XI werd in
Zuid-Limburg een temperatuur van 20,4° gemeten, de volgende dag op een paar
plaatsen in het land zelfs 21°, een record voor deze maand. Daarna daalde de
termometer echter om tegen het midden van de maand een normale hoogte te
bereiken. De rest van november was vrij fris met soms nachtvorsten.
Dat het koude en late voorjaar de komst van de migranten ongunstig be-

invloed heeft, is vanzelfsprekend. De mooie zomer heeft echter weer veei goed
gemaakt, tenminste bij onze gewoonste trekkers. Wat de inheemse dagvlinders
betreft, die als controlesoorten kunnen dienen, de meeste waren matig of zelfs
zwak vertegenwoordigd (Papilio machaon, P/eris nap/, Polyommatus icarus, Coe-
nonympha pamph/l//s). Agla/s urt/cae was in de herfst gewoon, Nymphalis io
vloog goed (er waren ook weer exemplaren van een tweede generatie), Lasiom-
mata megera zeer goed, evenals de herfstgeneratie van P/eris rapae.

Bruikbare gegevens werden door 124 waarnemers ingestuurd. Nog eens moet
ik er op aandringen toch vooral nauwkeurig te noteren; juiste data met aantallen,
niet maar een paar algemene opmerkingen maken, waar we weinig aan hebben.
Voor de verschillende soorten kan het volgende verslag samengesteld worden.

1. Pieris brassicae L. Van de tweede generatie waren in augustus zoveel
exemplaren aanwezig, dat het duidelijk was, dat er trek plaats gevonden moest
hebben. Op 11.VIII vond Marquart te Ouddorp in de vloedlijn over een af-
stand van ongeveer 15 m meer dan 30 exemplaren, die alle verdronken waren.
12 augustus waren op het strand te Noordwijk overal dode brassicae's aanwezig
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(Bentinck). Op dezelfde dag werd te Heerlen tussen 14 uur en 15-30 een mas-
sale trek van brassicae en rapae gezien, die bij oostenwind in de richting n.o.—z.w.
vlogen, waarbij over een strook van 100 m ±15 per minuut passeerden (van
Mastrigt). Op 14.VIII werd aan de noordkust van Friesland een tamelijk
sterke trek van brassicae gezien, waarbij ook twee atalantds meevlogen. De dieren
trokken b'j zonnig weer en zuidenwind met kracht 1 in westelijke richting (B.
VAN DER Veen). Op dezelfde dag zag Slot op de oostelijke vestingwal van
Edam over een lengte van ca. 100 m, waar volop bloeiende distels groeiden, een
700 a 800 exemplaren. Ik zelf zag de soort talrijk te Apeldoorn en te Amsterdam.
Opvallend was, dat niettegenstaande de sterke tweede generatie en het prachtige
augustusweer de derde generatie uiterst zwak gevlogen heeft.

2. Pieris rapae L. Ook deze soort heeft in 1955 getrokken. Voor de gemengde
trek van 12 augustus zie bij de vorige soort. Op 19 September nam van Katwijk
op de Boulevard te Vlissingen bij z.o.-wind een trek waar in westelijke richting.
Tussen 11.45 en 12-45 vlogen 186 exemplaren vlak over het water, tussen 13-30
en 13-45 werden nog slechts 4 vlinders gezien, die echter in z.z-o--richting vlogen.
De meeste dieren werden tussen 12 uur en 12.30 opgemerkt, maar nooit meer dan
2 tegelijk.
Op 24 September lagen aan het stille strand te Scheveningen honderden en

honderden meest dode exemplaren. Tot begin oktober werden zulke verdronken
dieren gezien, geen enkele P. brassicae was er bij (D. Vleugel).
3. Pontia daplidice L. Er is in 1955 een zwakke immigratie van deze mooie

Pieride geweest. Op 4 juni zag van I5ER Vliet een exemplaar te Groesbeek.
11 augustus vond OoRD een stuk gereden exemplaar te Teuge. De volgende dag
ving Leffef er een te Twello en 24 augustus ving van Tuijl een prachtig 9
te Muiderberg.

4. Leptidea sinapis L. Slechts drie exemplaren werden in 1955 vermeld. Op
1 augustus zag van Wisselingh twee te Epen en 7.VIII zag Sogeler een derde
te Bemelen.

5. Colias hyale L. De eerste generatie werd gezien tussen 17 mei en 27 juni
in een klein aantal exemplaren, de meeste natuurlijk in het zuiden van Limburg
(Eperheide, Chevremont, Ubach over Worms, Stein), maar ook een paar buiten
dit gebied (Lekkerkerk, Apeldoorn, Eefde). Alle exemplaren, die daarna ge-
meld werden (van 10 juli tot 12 September) behoren vrij zeker tot een enkele
zomergeneratie. Ook deze werd bijna uitsluitend in het zuiden van het land opge
merkt (Vaals, Epen, Eys, Wijlre, Herkenbosch, Maasniel, Beesel, Swalmen,
Nuenen, Kaatsheuvel, Lage Zwaluwe). Daarbuiten slechts enkele vlinders van
Aalten en Groningen.
De hoofdvliegtijd lag tussen 20 augustus en 11 September, de laatste waar-

neming dateert van 12.IX. zodat hyale dus weinig profijt van de mooie zomer
heeft kunnen trekken.

Totaal aantal w a a r n e m i n g e n. Dit bedroeg in 1955 74 tegen 73
in het jaar daarvoor, weer dus een zeer matig seizoen.
6. Colias croceus Fourcroy. Het eerste exemplaar zag Tolman op 15 juni,

wild vliegend bij de Duno. 26.VI zag Mevr. Pijpers een afgevlogen ? te
Swalmen. Op 22 augustus werden twee Oranje Lucernevlinders te Kaatsheuvel
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gezien. Augustus werd een vrij goede maand voor de vlinder. Van 6.VIII tot
2.IX werden bijna elke dag een of meer exemplaren gemeld. Het maximum viel
op 16.VIII, toen Kazenbroot 18 mannetjes en een wijfje te Vlaardingen noteer-
de. Ook 19 augustus met in totaal 14 exemplaren op verschillende plaatsen in
het land was een mooie dag. De meeste andere dagen werden echter maar een
klein aantal dieren gemeld. Vijf stuks per dag was al heel mooi.
Na 2.IX werden vier Oranje Lucerne's op 11 September te Wijlre genoteerd

en daarna begon op 20. IX weer een nieuwe generatie te vliegen, waarna het laat-
ste exemplaar 29 oktober te Stein door Pater Munsters werd opgemerkt. Het
maximum viel op 9 oktober met 9 meldingen. Deze herfstgeneratie werd niet al-
leen in het zuiden van het land gezien, maar ook in Noord-Holland en Gelder-
land. In tegenstelling tot de Gele Lucernevlinder heeft de Oranje dus wel een
najaarsgenefatie kunnen voortbrengen.
Vindplaatsen. Lbg.: Holset, Mechelen, Wijlre, Gulpen, Gronsveld,

Chevremont, Schaesberg, Swalmen, Steyl, Venlo, Beesel. N.B.: Nuenen, Eind
hoven, Kaatsheuvel. Zl.: Bruinisse. Z.H.: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis,
Nieuw-Helvoet. Melissant, Wassenaar. N.H.: Amsterdam, Kwadijk, Weesp. Utr.:
Nigtevecht. Gdh: Nijkerk, Hierden, Assel, Duno, Harfsen. Ov.: Deventer.
De vlinder was dus blijkbaar beperkt tot het zuiden en midden van het land.
Totaal aantal waarnemingen: 99, tegen 69 in 1954. Voor deze

soort dus een niet al te slecht jaar.
7. Vanessa atalanta L. Op 3 april vond Zwier een afgevlogen exemplaar

in huis te Zutfen. De volgende dag vloog er een te Schiedam (Vink) en 6 april
zag Prof. DE Beaufort een volkomen gave Atalanta op bloeiende Lonicera te
Leusden. Voor de waarschijnlijke oplossing van zulke mooie lente-exemplaren
moet ik naar de Catalogus verwijzen. Op 26 april begint de regelmatige intocht
van de immigranten, waarvan het dagelijkse aantal echter steeds zeer beperkt was.
Ook hieronder was weer een zeer vers dier, dat Mevr. Martin op 3 mei te
Leiden zag.

Pas in de tweede helft van juli begon het aantal beter te worden. Op 21.VII
werden in totaal 28 exemplaren gemeld, de 23ste 53 (waarvan Tolman er 25
alleen in de omgeving van Spakenburg zag !), op 1 augustus steeg het cijfer tot
74, 10.VIII tot 97, 14.VIII tot 176, 20.VIII zelfs tot 209. Dan treedt weer een

daling in, die eind augustus haar dieptepunt bereikt. Maar nu beginnen we het
resultaat van de mooie zomer te zien. De herfstgeneratie, die langzarnerhand gaat
uitkomen, doet de lijn weer snel omhoog gaan. 4 September worden al 97 stuks
gemeld. 11.IX 194, op 17.IX 346, twee dagen later 482 en 23 September wordt
de top bereikt met 497 stuks ! Dit was dus weer eens een echte Atalanta-herfst.
Bovendien bleef de vlinder enkele weken achter elkaar in flink aantal aanwezig.
Nog op 10 oktober noteerden we 306 stuks. Maar daarna begint het koudere weer
ook snel zijn invloed te doen voelen. Na de twaalfde, toen nog 258 Atalanta's
geteld werden, daalt het aantal met sprongen. Op 22.X bedroeg het nog 81, maar
na deze datum werden per dag hoogstens 10 stuks per dag gezien. De laatste
exemplaren van het seizoen werden op 13 november genoteerd voor Rotterdam
(Landsman) en Den Haag (Kaijadoe) en 18.XI voor 's-Graveland (Vest-
JENS).
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Trek. In 1955 zijn in de hcrfst verschillende vluchten, zij het dan ook kleine,
van in zuidelijke richting terug trekkende Nummervlinders gezien. Op 19 Sep
tember nam van Katwijk te Vlissingen tussen 11.45 en 12.45 18 stuks waar,
waarvan er 2 in zuidwestelijke richting viogen en 16 in zuidelijke. Straatman
zag 22.IX een zwakke trek in zuidwestelijke richting op De Beer. Op 22 oktober
observeerde Tolman een vlucht van 32 stuks aan de IJselmeerkust bij Putten,
vliegend van n.o. naar z.w. Over het merkwaardige gedrag van deze vlucht heeft
hij reeds bericht in dit tijdschrift, vol. 16, p. 75.

m • ' • j • I ■ j ' I ' a ^ I 1 1

Fig. 1. Diagram van de vluchten van Vanessa atalanta L. in 1955.
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L i c h t V a n g s t. Dat de Atalanta ook in donker trekt, staat vast. Vandaar,
dat nu en dan ook een exemplaar op licht afkomt. 20 September kwam te Soest
een exemplaar op de verlichte ruit (Hf.upers) en 8 oktober ving Leffef er een
op de vanglamp te Wiessel.
Merken. Pater Munsters merkte te Stein tussen 10 juli en 12 oktober 75

stuks. In totaal wcrden hiervan door hem vier terug gezicn, een zelfs op 8 ver-
schillende dagen tussen 17 augustus en 1 September.

Vestjens merkte te 's-Graveland 27 stuks. Een daarvan werd 28 September op
ongeveer een km afstand terug gezien.
Totaal aantal waarnemingen: 11778, waarmee 1955 onmiddel-

lijk volgt op het topjaar 1950 met 13738 stuks, en wel biezonder gunstig afsteekt
bij 1954 met slechts 2030 stuks. Ongetwijfeld een zeer gunstig Atalanta-jaar.
8. Vanessa cardui L. Pas op 2 juni werd de eerste Distelvlinder gesignaleerd

(Schokland, Sollie). De tweede volgde op 11 juni te Staelduin (A. W. Jans-
sen). Het totale aantal waarnemingen in juni bedroeg niet meer dan 6 ! Ook in
juli bleef de vlinder zeldzaam. Op niet meer dan 10 van de 31 dagen werd hij
opgemerkt en steeds in zeer weinig exemplaren. Augustus werd wat beter. Er
kwamen tenminste drie data met meer dan 10 waarnemingen (14 op de 12de, 12
op de l4de en 16 op de 18de). De rest van nazomer en herfst was weer zeer
slecht, al werden ontwijfelbaar verse exemplaren van een herfstgeneratie in Sep
tember gezien. Oktober leverde slechts een waarneming op: een vers dier op de
12de te Rotterdam (Marquart).
Totaal aantal waarnemingen: 171, het slechtste jaar, dat we ge-

had hebben, sinds we in 1947 begonnen met deze soort nauwkeurig te tellen.
9. Issoria lathonia L. Van de eerste generatie werden in het binnenland slechts

twee exemplaren gezien: op 30 mei een te Wouw (A. W. Janssen) en op
6 juni een te Swalmen (Mevr. Pijpers). Dat was dus wel een buitengewoon
slecht begin ! (De eerste duinwaarneming dateert van 7 april). Juli leverde vier
waarnemingen op: op de l6de een te Zaandam, op de 27ste een te Gorssel en de
29ste en de 31ste telkens een te Swalmen. Bovendien vond ik te Amsterdam op
19.VII twee rupsen op Viola cornnta. 7jt zaten overdag tegen de bladstengels,
maar verrieden zich door de aangevreten bloemen. Reeds de 25ste waren beide
verpopt en de beide vlinders kwamen op 30.VII en l.VIII uit, een zeer snelle
ontwikkeling dus. Een derde, als pop gevonden op 25.VII, bleek later aangestoken
te zijn.

Augustus werd als altijd de beste maand voor de soort, maar het maximum
kwam toch niet hoger dan acht exemplaren (op 7 en 23.VIII). Begin September
bleef de vlinder nog wat doorvliegen, maar dan komt er een hiaat tot de 20ste,
waarna waarschijnlijk weer een kleine nieuwe generatie begint te vliegen, die tot
half oktober aanwezig blijft (laatste waarneming l6.X te Swalmen, Mevr. Pij
pers).

Merken. Pater Munsters zag in September drie exemplaren te Stein, die
hij ook ving om te merken, maar die hij geen van drieen meer terug zag.
Totaal aantal waarnemingen: 120, even slecht als 1954 met 119

waarnemingen.

(Wordt vervolgd)
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10. Lysandra coridon Poda. Slechts drie exemplaren werden in 1955 gezien.
Op l.VIII ving Langohr een $ te Vijlen, op 17 augustus vond Bokma een d
te Gulpen en 28.VIII ving Delnoye een $ te Wijire.

11. Acherontia atropos L. Op 24 juni werd te Susteren een exemplaar gezien
(Meuffels). 9 juli brachten arbeiders een Doodshoofdvlinder mee op Schok-
land, terwijl zij toen al vier andere exemplaren gezien hadden (Sollie). 25 juli
werd er een te Elst gevonden (van der Vliet). Augustus leverde geen enkel
exemplaar op, September slechts vier (Amsterdam, Heemskerk, Twello, Leeu-
warden). Te Oosterhesselen werd een rups gevonden, terwijl op het Kamper-
eiland enkele poppen aangetroffen werden.
Totaal aantal waarnemingen: 11 vlinders, 1 rups, 3 poppen,

even matig dus als de vier voorafgaande jaren.
12. Herse convolvuli L. De eerste Windepijlstaart werd 29 juni te Zeist ge-

vangen (Gorter). 2 juli werd er een te Eefde waargenomen (Faassen), waarna
nog drie andere op 8, 11 en 24 juli volgden, alle in de noordelijke helft van het
land. Augustus leverde drie waarnemingen op (8, 19 en 28.VIII), doch September
was, zoals dat meestal het geval is, de beste maand, al kwam het dagelijkse totaal
nooit hoger dan twee. Op 11 oktober werden twee stuks in Noord-Brabant gezien,
waarmee het seizoen voor deze soort besloten werd. Geen enkele rups of pop werd
door een der waarnemers gevonden.
Vindplaatsen. Lbg.: Simpelveld, Bocholtz. N.B.: Eindhoven, Waalwijk,

Oosterhout. Z.H.: Staelduin. N.H.: Aerdenhout, Amsterdam. Gdl.: Eefde. N.O.-
polder: Ens. Gr.: Groningen.
Totaal aantalwaarnemingen: 21, aanmerkelijk beter dus dan 1954

met slechts drie, maar natuurlijk slechts een middelmatig seizoen.
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13. Macroglossum stellatarura L. Op 6 en 8 juni warden de twee eerste te
Swalmen gezien (Mevr. Pijpers), gevolgd door drie andere exemplaren op 11, 16
en 26.VI te Warnsveld, Swalmen en Utrecht. Juli leverde 5 waarnemingen op vier
verschillende data op en augustus slechts drie. September was lets beter, maar ook
in deze maand werd de Kolibrievlinder slechts op enkele plaatsen in het land
gezien. De laatste datum was 27.IX.

Alleen bij Vlaardingen en Weesp warden enkele rupsen gevonden, die begin
September een paar vlinders leverden.
Vindplaatsen. Lbg.: Chevremont, Maastricht, Stein, Swalmen, N.B.:

Eindhoven, Sint Michielsgestel. Z.H.; Vlaardingen, Staelduin. N-H.: Hembrug,
Weesp, Blaricum. Utr.: Utrecht. Gdl.: Gorcum, Zutfen, Warnsveld.

Weinig vindplaatsen dus en nergens in het noorden waargenomen.
Totaal aantal waarnemingen: 30, precies even siecht als in 1954.

A1 in drie achtereenvolgende jaren is de vlinder zeer schaars geweest.
14. Celerio euphorbiae L. De vlinder zelf wordt bij deze soort altijd weinig

gezien. Ook in beslist goede jaren worden toch slechts enkele imagines gevangen.
Hetzelfde geldt trouwens voor de verwante Celerio galii Schiff. Blijkbaar komen
deze dieren zeer siecht op licht af. In 1955 werden dan ook slechts twee Wolfs-
melkpijlstaarten verraeld. Op 10 juli ving Meuffels er een op licht te Swalmen
en 9 augustus Vlug een tweede re America.

Rupsen werden in midden-Limburg verzameld op 14 en 18 augustus, totaal 29
exemplaren, volwassen en halfvolwassen.

15. Celerio livornica Esper. Op 3 augustus vond B. Stuivenberg een sterk
afgevlogen exemplaar te Hilversum.

16. Lithosia quadra L. Er kan geen twijfel aan bestaan, dat deze soort op het
ogenblik in de omgeving van Apeldoorn inheems is. A1 enkele jaren worden
daar (maar dan ook uitsluitend in dit gebied !) zoveel quadras gevangen, zowel
5 3 als 2 9, dat we hier beslist niet met migranten te doen kunnen hebben.
Het is evenwel opvallend, dat in Bennekom en Wageningen, dus aan de andere
rand van de Veluwe, waar ook intensief met vanglampen gewerkt wordt, geen
enkele vlinder gezien wordt. Buiten de Veluwe is quadra nog altijd een zeld-
zaamheid, die slechts hier en daar wordt opgemerkt. Zeist vormt een merkwaar-
dige uitzondering.
Kuyten vond te Hulshorst weer enige rupsen op korstmos, dat op de stammen

van grove dennen groeide, maar deze gingen later dood.
De uiterste data van de vlinders waren 18 juli en 10 September.
Vindplaatsen. Lbg.: Simpelveld (1). N.B.: Helenaveen (1). Utr.: Zeist

(10 stuks, hier ook inheems ?). Gdl.: Ermelo (1), Hulshorst (rupsen), Hoog-
Soeren (1), Apeldoorn en Wiessel (alle andere exemplaren).
Totaal aantal waargenomen exemplaren: 166, het hoogste,

dat tot nu toe genoteerd is !
17. Utetheisa pulchella L. Te Loenen aan de Vecht werd in juli of augustus

een exemplaar van deze wel uiterst zeldzame immigrant gevangen, dat zich nu in
de collectie-VAN de Pol bevindt.

18. Peridroma saucia Hb. Een sterk afgevlogen exemplaar werd 27 mei te
Melissant gevangen (Huisman). Daarna duurde het tot 14 augustus, voor de
vlinder weer opdook. Van die datum af bleef hij regelmatig door vliegen tot
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13 oktober toe. Vooral September was een betrekkelijk goede maand voor sauaa.
Het maximum viel op 21.XI met vijf stuks. De vindplaatsen liggen verspreid
door een groot deel van het zuiden en midden van het land.
Vindplaatsen. Lbg.: Maalbroek, Swalmen. NB.: Eindhoven. Z.H.:

Melissant, Hendrik Ido Ambacht, Rotterdam, Schelluinen, Leiden. N.H.: Heem-
stede, Aerdenhout, Haarlem, Bakkum, Oosthuizen, Zaandam, Amsterdam, Bla-
ricum. Utr.: Zeist. Gdl.: Wageningen, Apeldoorn, Wiessel. Ov.: Deventer.
Totaal aantal waargenomen exemplaren: 47, nog iets beter

dan 1954 en ongetwijfeld een goed jaar voor deze soort.
19. Mythimna albipuncta F. In juni werd slechts een cxemplaar gesignaleerd

(Leiden, 23.VI). Ook juli leverde heel weinig waarnemingen, slechts drie vind
plaatsen met in totaal 8 exemplaren op drie verschillende data. Augustus was wat
beter. Vooral op de P.D.-vanglamp te Wageningen werd de vlinder vrij regel-
matig aangetroffen, maar toch ook telkens in slechts een enkel exemplaar.
September was al weer aanzienlijk minder: slechts drie exemplaren (IJX te
Warnsveld en 10 en 23.IX te Wageningen).
Vindplaatsen. Z.H.: Staelduin, Oegstgeest, Leiden, Schelluinen. Gdl.:

Wageningen, Eefde, Warnsveld.
Totaal aantal waargenomen exemplaren: 21, het slechtste

jaar, dat we sinds 1946 gehad hebben. Opvallend is ook het totaal ontbreken op
diverse vindplaatsen, waar albipuncta de laatste jaren geregeld werd aangetroffen.

20. Mythimna 1. album L. Op 21 juli werd te Wageningen een exemplaar op
de P.D.-vanglamp gevangen en op 5 augustus een ander te America (Vlug). Zeer
waarschijnlijk behoren deze tot de eerste generatie. Dan verschijnt de vlinder weer
op 9 September en blijft nu vrij regelmatig doorvliegen tot 10 oktober. Vooral
te Wageningen werd hij geregeld gevangen, zij het dan ook in klein aantal per
dag (een, soms twee, eenmaal drie). Deze generatie won het door de mooie zomer
in aantal verre van de voorafgaande.
Vindplaatsen. Lbg.: Maalbroek, Swalmen, Steyl, Tegelen. N.B.: America.

Gdl.: Wageningen, Zutfen.
Totaal aantal waargenomen exemplaren: 27, minder dan in

1954, toen 44 stuks gesignaleerd werden, maar zeker niet een van de slechtste
jaren voor deze soort.

21. Heliothis peltigera Schiff. Van deze altijd zeer zeldzame immigrant werd
19 augustus een vers exemplaar te Havelte gevangen (van di-r Mi-ulen).

22. Heliothis scutosa Schiff. Ook van deze eveneens uiterst zeldzame trekker

werd een exemplaar gevangen en wel op 26 augustus te Blaricum (Bergman).
23. Hoplodrina ambigua Schiff. De eerste generatie was als altijd slecht ver-

tegenwoordigd. Zij werd uitsluitend in Limburg waargenomen (18, 19 en 22.V1
te Vaals en te Swalmen). Op 15.V111 wordt het eerste exemplaar van de zomer-
generatie gezien (weer te Swalmen) en vanaf die datum wordt de vlinder vrij
regelmatig vermeld tot 3.IX, maar op een enkel dier te Staelduin en te Wage
ningen na weer alleen in Limburg. Dan komen nog enkele vangsten van 12 Sep
tember tot 12 oktober. mogelijk van een zwakke derde generatie, alle in de zui-
delijke helft van het land. Het gebied, waar de soort werd opgemerkt, was dus
vrij beperkt.
Vindplaatsen. Lbg.: Vaals, Epen, Geulem, Melick, Maalbroek, Swalmen,

Steyl. Z.H.: Melissant, Staelduin. Gdl.: Wageningen.
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Aantal waargenomen exemplaren: 63, ongeveer twee derde
van 1954 en de helft van 1953.

24. Autographa confusa Stephens. Op 6 juni werd zowel te Swalmen (Mevr.
PijPERs) als te Horst (van de Pol) een exemplaar op licht gevangen. Op 9 juli
werd de vlinder te Sevenum gevangen, op 17.VII te Wageningen en op 31.VII
te Zeist. Tussen 4 en 27 augustus werd coufusa op 7 verschillende data vermeld,
waarna weer een nieuwe vliegperiode vie! tussen 22 September en 14 oktober met
vangsten op 6 verschillende data. Dat wekt dus weer de indruk van drie ver
schillende generaties, waarvan de eerste dan de zwakste was, de tweede beter en
de derde het best. Het dagmaximum viel op 22 September met zes exemplaren.
De meeste confusa s werden in Limburg waargenomen.
Vindplaatsen. Lbg.: Epen, Simpelveld, Maalbroek, Swalmen, Tegelen,

Horst, Sevenum. N.B.: Eindhoven. N.H.: Hilversum, Blaricum. Utr.: Zeist.
Gdl.: Wageningen.
Totaal aantal waargenomen exemplaren: 31, het hoogste aan

tal, dat tot nog toe in ons land gemeld werd !
25. Autographa gamma L. De eerste werd 28 april te Zutfen gezien (Zwier).

In mei werd de vlinder regelmatig vermeld, maar het dagelijkse aantal bleef over
het algemeen klein. Opvallend is de vangst van een zeer vers exemplaar op 8.V te
Groningen (Wilmink). Ook de hele maand juni bleef de gamma-uil schaars,
evenals de eerste 10 dagen van juli. Maar nauwelijks werd het beter weer, of
het aantal liep met sprongen omhoog (110 op ll.VII, 888 op 13.VII, 1301 op
17.VII, 1344 op 21.VII). In de nacht van 17 op 18 juli passeerde een zwerm
de P.D.-lamp te Simpelveld, waar maar liefst 4182 exemplaren geteld werden,
tegen de vorige en alle volgende dagen normale aantallen. Daardoor school het
aantal voor 18.VII omhoog tot 5540, maar het spreekt vanzelf, dat een dergelijke
piek in het diagram niet te tekenen is.
Na 27 juli, toen nog 1310 stuks geteld werden, krijgen we een korte inzinking,

maar op 14 augustus vliegt het dagtotaal omhoog tot 1509 en op 23.VIII zelfs
tot 2085, wat vooral te danken is aan een groot aantal gamma's, die van Kat-
wijK op een met Lucerneklaver begroeide dijk te Nieuw-Helvoet zag. Het maxi
mum (afgezien dan van het buitensporige aantal van 8.VII) valt evenwel op
11 September met een totaaltelling van 2107 (o.a. talrijk op bloeiende heide te
Hellendoorn, Flint). Op 23.IX tellen we nog 1150 gamma-uilen, maar dan
gaat het toch snel bergafwaarts. Via 609 stuks op 24.IX, 156 op 30.IX en 136 op
9.x komen we spoedig op dagtotalen beneden de 100 stuks. Toch werden er
zelfs op*'4 november nog 20 gemeld ! De laatste waarnemingen zijn 17.XI te
Hoorn (Peerdeman) en 19 november en 2 december (!) te Zeist (Vlug).
M e r k e n. Gepts merkte te Amsterdam tussen 13 augustus en 8 September

37 stuks, waarvan evenwel geen enkel exemplaar terug gezien werd. Deze zelfde
waarnemer maakt de volgende opmerking: ,,Het viel mij op, dat in de vooravond
en misschien ook wel later, maar dat was natuurlijk niet te zien, de gamma's een
voorliefde schenen te hebben voor het vliegen op een bepaalde hoogte en wel op
4,50 m. Af en toe doken ze naar beneden naar een plek waar wat bloemen ston-
den, maar daarna vlogen ze direct weer naar de hoogte toe." Voor de verklaring
van deze voortreffelijke opmerking moet ik verwiizen naar het binnenkort ver-
schijnende boekje over trekvlinders.
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Totaal aantal waarnemingen: 53550, ongetwijfeld een zeer gctd
gainma-jaar ! Met 1946 en 1953 behoort 1955 tot de beste jaren, die we sinds
1940 voor deze vlinder meegemaakt hebben.

554 0

2107
2085

Fig. 2. Diagram van de vluchten van Aulographa gamma L. in 1955.

26. Nycterosea obstipata F. Ook dit zeldzame immigrantje was weer in enkele
exemplaren present, maar uitsluitend in het najaar. Op 23 September werd een
mooi ? op de P.D.-lamp te Heemstede gevangen (van de Pol), 26.IX ving
Gorter een vrij gaaf $ te Zeist, 11 oktober kwam een iets afgevlogen exem-
plaar te Aerdenhout op de lamp af (van Wisselingh) en 6 november ving
Lefeef een mooi ? te Wiessel. In totaal dus vier exemplaren tegen een obstipata
in 1954.

Conclusie. Voor vele soorten was het seizoen even matig als 1954, maar ver-
scheidene waren iets beter vertegenwoordigd, terwijl Vanessa atalanta en Aato-
grapha gamma zelfs een biezonder goed vliegjaar hadden. Opmerkelijk was het
aantal zeer zeldzame soorten, waarvan bij ons een exemplaar aangetroffen werd.
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Summary

The sixteenth report on migrating Macrolepidoptera in Holland for the year
1955 contains the following particulars:

1. Pier/s brassicae L. On August 11th and 12th many dead specimens were
found along the shore of the North Sea. On the latter date a strong migration,
mixed with P. rapae. was observed in the south of Dutch Limburg, flying from
n.e. to s.w. On August l4th a migration was seen along the north coast of the
prov. of Friesland, flying from e. to w. Locally very common in the summer
months, no doubt due to immigration. But third generation extremely scarce, not
withstanding the fine summer and autumn !

2. Pieris rapae L. Besides the mixed flight of August 12th a migration in
western direction was observed on September 19th at Flushing. On the 24th
of that month hundreds of drowned specimens were found on the shore of the
North Sea at Scheveningen. This continued till the beginning of October.

3. Po)2t/a daplidtce L. One specimen in June, six in August and September.
4. Leptidea sinap'is L. Three specimens in the south of Dutch Limburg.
5. Colias hyale L. As mediocre as in 1954, 74 specimens, mostly in the southern

half of the country.
6. Colias croceus Fourcroy. Better than in 1954 with 99 observ^ed specimens.
7. Vanessa atalanta L. A very good season for the Red Admiral ! This is no

doubt principally due to the fine summer and autumn, as may also be seen from
the diagram. With a total of 11778 observations one of the best years we have
had.

Migrations in southern direction were observed on 19.IX, 22.IX and 22.X.
They consisted of small numbers of specimens.

8. Vanessa cardui L. The worst year we have had since we possess exact
figures, that is since 1947. Only 171 specimens were observed.

9. Issoria laihonia L. 120 observations, as bad as in 1954. Especially in the
months preceding August the species was very scarce.

10. Lysandra coridon Poda. Three specimens in the south of Dutch Limburg.
11. Acherontia atropos L. 11 moths, as mediocre as in the four preceding years.
12. Herse convolvuU L. 21 specimens, so much better than in 1954, but of cour

se only a very mediocre season.

13. Macrogl OS sum stellatarum L. Again very scarce, only 30 specimens being
observed, the same number as in 1954.

14. Celerio euphorhiae L. Two moths and 29 caterpillars, all in the south east
of the country.

15. Celerio livornica Esper. One specimen on August 3rd at Hilversum in the
prov. of North-Holland.

16. Lithosia quadra L. The species is at present no doubt indigenous in a
limited part of the prov. of Guelderland, but outside this territory it remains very
rare. Total number 167, the highest ever observed.

17. Utetheisa pulchella L. One specimen of this extremely rare migrant.
18. Peridroma saucia Hb. One specimen in May, 46 from August to October.

A good season for this species.
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19. Mythimna alhipuncta F. Only 21 specimens, the worst year we have had
since 1946.

20. Mythimna I. album L. One specimen in July, one in the beginning of
August and 25 in September and October. Less than in 1954, but certainly not
one of the worst years.

21. Heliothis peltigera Schiff. One specimen on August 19th. Always rare in
the Netherlands.

22. Heliothis scutosa Schiff. One specimen on August 26th at Blaricum in the
province of North-Holland. An extremely rare immigrant with us.

23. Hoplodrina amhigua Schiff. First generation feeble, and only observed in
Dutch Limburg. The summer generation was better represented, but also with a
few exceptions only in Limburg. Total number of observations 63, about two
thirds of 1954.

24. Autographa confusa Stephens. 31 specimens, the highest number ever ob
served in Holland. The species was met with in June (2), July (3), August (8),
and between September 22 and October 14 (16).

25. Autographa gamma L. The first specimen was observed on April 28th. Up
to the second decade of July the species remained rather scarce, but hardly rose
the temperature, when the numbers rapidly increased. A strong flight was observed
at Simpelveld in the south of Limburg in the night of July 17th—18th, when
4182 specimens were counted at the M.V. lamp of the Plant Protection Service.
The diagram clearly shows, that the species reached its maximum at the be
ginning of September. After the 23rd of that month the number soon decreased.
The last specimen was observed on December 2nd. The total number amounted
to 53550, showing that 1955 was an extremely good year for this species, at lea.st
in the Netherlands.

26. Nycterosea obstipata F. This Geometrid always remains a rare immigrant
with us. Four specimens were mentioned: two in September, one in October, and
one in November.

Compared with 1954, the season was certainly not worse. For some specimens
it was decidedly better, and for Vanessa atalanta and Autographa gamma it was
even very good. Furthermore is was characterised by the presence of several very
rare specimens.

Addenda

Van Pontia deplidice werden nog twee exemplaren te Egmond gevangen (van
DER Meulen) en een te Eindhoven (volgens van Dulm). Totaal 7 exx.
Van Lithosia quadra werd ook een exemplaar te Eindhoven gevangen (volgens

VAN Dulm). Totaal dus 167 exx.


