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Trekvlinders in 1971
door

B. J. LEMPKE

Januari begon zeer koud. Op nieuwjaarsnacht vroor het te Eelde 21®, in de
nacht van 5 op 6 daalde de thermometer in het westen nog tot — 10 a — 13 en

in het noorden zelfs tot — 16. Op 7 januari zette echter plotseling de dooi in en
de rest van de maand was de temperatuur normaal. Februari was over het algemeen zacht en omstreeks de helft van de maand bioeiden de geie crocussen al,
terwijl in de laatste decade de blauwe en witte volgden. Aan het eind van de
maand daalde de thermometer echter weer en in de eenste week van maart vroor

ief zelfs streng. In de nacht van 4 op 5 noteerde De Bilt — 14, Deelen — 17 en
'■>p 6.Ill kwam de maximumtemperatuur niet hoger dan —3! De rest van de
maand bleef fris, vrijwel nooit bereikte de temperatuur overdag 10°. Toch waren
larr het eind van maart de crocussen uitgebloeid en volgden hier en daar al de
\'eie narcissen.

Ook april was niet fraai. Afgezien van een paar warme dagen aan het begin van
!s derde decade overheerste een kille noordoosten- tot oostenwind. Mei bracht

ivej-heersend fraai zonnig weer maar met meest koude nachten. Hetzelfde weer-

ype hadden we in de eerste helft van juni, maar de tweede helft was vaak kil en
luii^. In juli daarentegen was het overdag meest fraai weer, hoewel de nachttem-

•>eraturen weer vaak laag waren door noordoostenwind. In de nacht van I's op
: 9.VII kwam zelfs hier en daar nachtvorst voor.

De eerste helft van augustus was buiig, de tweede echter bracht veel dagen met
-aai zonnig weer. Hetzelfde geldt voor September en de eerste decade van oktober.
Van deze maand was de tweede decade echter minder fraai en in de derde kwamen

'1 regelmafig nachtvorsten voor. November was erg wisselvailig, vooral in de
erste helft overdag zonnig, maar 's nachts vaak koud en meermalen met matige
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vorst. December tenslotte was over bet algemeen zacht, maar tegen het eind kouder
met vooral in het oosten matige vorst.

Kort samengevat; een zeer matig voorjaar, een over het algemeen zonnfge

^3

werden. Pas in de laatste week van deze maand werd de vlindet daar schaatser,

maar op verschillende dagen werden in September soms nog enige dozijnen verse

dieren van een nieuwe generatie waargenomen. Na 9 oktober werd hyale nog op

zomec en herfst, maar de nachten vaak aan de koude kant.

23.x te Putbroek gezien en 28,X te Stein, toen Pater Munsters daar de twee

Enkele opmerkingen over de dagvlinders. Agldis nrUcae L. was eind augustus
en in de eerste helft van September op veel plaatsen gewoon. Hetzelfde geldt voor

laatste van bet seizoen opmerkte.

Piem rapae L., Lycaena phlaeas L., Lasiommata megera L. en Coenonympha
pamphfhis L. Pieris brasskae L. en Itrach/s io L. waren plaatselijk gewoon (o.a. in
Zeeland), maar ontbraken in andere delen van het land vrijwel volkomen, zoals in

de omgeving van Amsterdam. Van de Dagpauwoog werden in September en oktober hier en daar exempiaren van een kleine tweede generatie gezien (Linschoten,
Hendrik-ldo-Ambacht, Zeeland), Het Oranje Zandoogje, Pyronta thhoniis L., was
eind juii en augustus in Zeeland op verschillende plaatsen enorm talrijk: op 23.VII

op een fietstochtje in de omgeving van Middelburg zeker 1200 exempiaren gezien,
overal langs dijken en wegen (Wedts de Swart), op 22.VIII in de Braakman bij
duizenden aanwezig (C. Riemslag).

PapHto machaon L. mocht zich in een bijzondere belangstelling verheugen, vooral
doordat de heer Wedts de Swart in de Zeeuwse Courant de aandacht op de soort

vestigde en Dr. F. I. Brouwer in een van zijn .zondagochtend-uitzendingen. Zie
het overzicht van de ontvangen gegevens door eerstgenoemde in Levende Nat. 74:
205—209 (1971) en op. cit. 75: 126—127 (1972). Ook ik kreeg nogal wat meldingen binnen, de noordelijkste van Assen. De meeste opgaven kwamen uit de drie
zuidelijke provincies.

Extra vermelding verdient de waarneming van een Nymphalis anliopa L. te
Castricum (Helmers) op 19 September. Zie overigens ook nog de ervaringen van
Vestergaard, vermeld in Ent. Ber., Amst. 32: 129 (1972). Duidelijk bleek in
1971 weer, dat als de oecologische omstandigheden (biotoop, uren zonneschijn)
maar gunstig zijn, de dagvlinders het nog altijd goed doen in Nederland.
Bruikbare gegevens over trekvlinders werden van 120 medewerkers ontvangen.
Hieniit kon het volgende verslag samengesteld wotden.

1. Pieris rapae L. Op 3 mei vlogen in de Broekpolder bij Vlaardingen tussen
11 en 14 uur ± 30 exempiaren voorbij in noordwestelijke richting (Gielis). Op
11 augustus werden bij Teuge ± 500 Witjes (soort?) gezien, die in westelijke
richting voortvlogen (mededeling aan Leffef).

2. Leptidea sinapis L. Niet meer gezien sinds 1964, nu dne exempiaren op ver
van elkaar verwijderde plaatsen: 24 juli te Haamstede (Boot), 27.Vn te Gulpen
een afgevlogen (F. J. van Oosterhout) en 1 augustus het derde te LoenenGdl. (J. J. VAN Oosterhout).

3. Colias hyale L. Van de eerste generatie werden tussen 29 mei en 23 juni
zeven stuks gemeld (Gulpen, Hoensbroek, Werkhoven, Cothen, Bathmen, Abdij
Sion).

Het eerste exemplaar van de zomergeneratie werd al op 7 juli te Willemsdorp
gezien en daarna kwam de soort vrij regelmatig op de formulieren voor, eerst in
zeer klein aantal, maar in de tweede helft van de maand begonnen de dagtotalen
in het zuiden van Limburg al aardig op te lopen. Nog beter werden ze daar in

augustus, toen plaatselijk op klavervelden tientallen Gele Luzernevlinders geteld

Buiten Zuidi-Limburg kwamen nog vrij veel meldingen bmnen van andere

plaatsen in de zuidelijke helft van het land, maar boven de grote nvieren was het
aantal waarnemingen gering.

.

Vindplaatsen. Lbg.: talrijke plaatsen in het zuiden; verder Montfort,
Linne, Roermond, Herkenbosch, Posterbolt, Ospel. N.B.: Bergen op Zoom, Drunen Willemsdorp. ZL: Margrette (Axel), Hontenisse, Ossenisse, Colijnsplaat,
Zierikzee, Scharendijke. Z.H.: Oude Tonge, Numansdorp, Hendrik-Ido-Arnbacht,
Oostvoorne, Monster. N.H.: Oosthuizen. Utr.: Cothen, Langbroek, Werkhoven
Soest. Gdl.: Andelst, Wageningen, Wiip, Angeren, Hengforden, Aalten. Zuidehjk

Flevoland: Knardijk. Ov.: Deventer, Bathmen, Abdij Sion, 01st, Steenwijkerwold.
Ft.: Nes bij Pingjum.

Rupsen. Op 25.Vin werd te Klimmen een volwassen rups gevonden. hen

$ legde op dezelfde datum acht eiieren, die drie rupsen opleverden. Ze groeiden
nauwelijks en waren drie weken later dood (Vestergaard).
Totaal aantal waarnemingen: 1815, wat wel een bijzonder goe
jaar voor hyale betekende.

_

.

4. Colias australis Verity. Van deze bij ons uiterst zeldzame rnigrant ving de

Belgisclie verzamelaar P. Durinck op 24 augustus een

te Zierikzee. Hij stuurde

daarvan een kleurendia, waarvan de Co/Mr-specialist Dr. E. Reissinger bevestigde,
dat het inderdaad

was.

5. Colias crocea Geoffroy. Vier Oranje Luzernevlinders werden 25 juh te Echt

gezien (Vranken). Dezelfde waarnemer zag de soort nog op twee dagen m

augustus en op 4 September, terwijl 24.IX nog een exemplaar te Wageningen werd

opgemerkt. Het totale aantal van slechts twee verschillende plaatsen bedroeg daardoot niet meer dan negen, in tegenstelling tot hyale een opvallend slecht seizoen
dus.

6 Vanessa atalanta L. Op 12 april werd een exemplaar onder een hoop stenen

in de duinen bij Oostkapelle aangetroffen (WillebrordSE). 30.IV zag Vlug een
Atalanta te Elslo (Lbg.) en de volgende dag een tweede te Odijk (Utr.). Op
19 mei werd een afgevlogen exemplaar te Vessem gezien (Mevr. Geheniau).
Langzaam begon nu de (zwakke) immigratie op gang te komen. Nog op zeven
dagen in mei werden enkele vlinders gemeld, slechts op negen m juni, maar op

bijna alle dagen in juli. De aantallen bleven evenwel zeer klein, meest een of twee
per dag. Maar de eerste hier geboren exempiaren begonnen al te versdnjnen.
Reeds op 13.VII kwam te Egmond-Binnen een Atalanta uit de pop, waarvan de
rups op 14.VI gevonden was (Br. Melkert). In de tweede helft van juli werden
de aantallen dan ook gaandeweg beter, al kunncn ze over het algemeen slechts

matig gennoemd worden. Pas 16.VI1I kwam iets boven de 100, maar de meeste
dagen van augustus en September brachten het nog niet tot 50! Wonderlijk genoeg
vielen de topdagen van het seizoen pas in de eerste week van oktober (293 op
3.x, nog 113 op de 7de en 89 op de lOde). Daarna zakten de totalen echter sterk
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meeste daarvan door Vlug: 29.VI te Schalkwijk, 7.VII te Odijk, I6.VII twee te

in. Het laatste exemplaar werd 9 november te Zeist gezien (Vlug).
Trekwaarnetningen. Op 20 September viogen 21 Atalanta s tussen 9
uur en 14.20 in zuidelijke richting over de Haringvlietdam en de volgende dag
tussen 10.15 en 14.30 weer 34 (K, Hoek). Op 23.IX werden op de Zeelandbrug
11 stuks geteld. „De tolgaacder vertelde me, dat hij ze geregeld zag trekken in

Werkhoven, 13.VIII drie te Gorssel (en De Wolff een te Doom), 2.IX te Leer-

sum. Verdere waarnemingen waren: I6.VIII te Doom (De Wolff), 24.VIII te

Soest (Heupers), 31.VIII bij de Pampelt (Prof. De Vries) en lO.IX te Badhoevedorp (Verhoeve). In elk geval veel beter dan in 1970!
In de duinen zelf werden de eerste (verse) exemplaren 6 mei te EgmondBinnen en Castricum gezien. Tot 10 oktober (nog een afgevlogen exemplaar te

zuidelijke richting" (Minnema).

Te Kerkwcrve (Scliouwen) zag Boot op 20.IX vijf stuks in oostelijke richting

Egmond-Binnen en twee te Valkenisse) vloog de vlinder er zonder duidelijke

trekken en op 23.IX weer drie.

hiaten met topjes in de eerste week van juli en in de laatste week van augustus en

Op 2 oktober telde Slob in de Dordse Avelingen (gem. Hardinxveld-Giesendam) ongeveer 80 exemplaren, eveneens in oostelijke richting trekkend (zie ook
Aglars urticcte). Op dezelfde dag zag Vroegindeweij te Middelharnis vijf stuks
met tussenpozen van ± 5 minuten in zuidoostelijke richting trekken en de volgen

begin September. Het totale aantal geregistreerde exemplaren was 153, een bewijs,
dat lathonia ook in het duingebied op het ogenblik niet overvloedig voorkomt.

Enkele rupsevondsten kunnen nog vermeld worden. Op 5 mei trof Elferink te
Noordwijk een rups aan,1, die de 6de vervelde en enkele dagen later als volwassen

de dag weer vier.

rups dood ging. Op 30 meii vond hij er vier mpsen, die bijna alle volwassen
'"
waren. Een meegenomen rups verpopte
3 juni en leverde de 13de de
-- vlinder. De
in verschillende stadia te overwinteren, wat ook de
rups is dus blijkbaar in staat ...

Op de hoogte van Petten werd op 3.X vier mijl uit de kust een Atalanta gezien,
die noordwaarts(!) vloog (J. C. Koster).

Eveneens op 3.X zag Wilmink een duidelijke trek in zuidelijke richting over
het Haringvliet bij het Hellegatsplein. In totaal werden 35 stuks geteld, de meeste
tussen 12 en 14 uur. Bijna om de vijf minuten kwam een vlinder overvliegen,

lange vliegtijd van de voorjaarsgeneratie verklaart en het ineen lopen van de vol
gende generaties.

Op 16 juli werden in de tuin van de abdij te Egmond-Binnen twee volwassen
gevonden. De grote verpopten
20.VII en leverden 30 en
rupsen en een 1kleine ^
_
31.VII de vlinder. Twee kleine op 19.VII gevonden rupsen verpopten 26 en
27.VII en de vlinders kwamen 5 en 7.VI1I uit. De vlinder van 10 oktober legde

y2—1 m boven de grond.

Lichtvangst. Op 19 augustus kwam een Atalanta te Zeist 's avonds op
licht af (Vlug).

Totaal aantal waarnemingen; 4400, voor een belangrijk deel
van de medewerkers ongetwijfeld een verrassing, want vele ervan merkten op, dat
ze in 1971 nauwelijks een Atalanta gezien hadden. In de randstad is de vlinder
zeer schaars geweest (ikzelf telde er maar vier, de Buddleya's te Amsterdam waren
in augustus op enkele witjes na vrijwel vlindervrij!). De boomgaard te HendrikIdo-Ambacht, die vaak formidabele aantallen geleverd heeft, bracht het nu slechts
twee dagen tot dz 100 stuks (2 en 3.X).
7. Vanessa cardui L. Een waarneming in mei (de 29ste te Zeist, Vlug), zes

stuks op drie dagen in jiini, op 12 dagen in juli (hoogste aantal drie op de l6de!),
een zeer magere immigratie dus. In augustxis op de meeste dagen gezien, maar
alleen de 28ste kwam boven de 10. In September waarnemingen op zeven dag<;en,
in oktober op drie. Laatste datum: l6.X een sterk afgevlogen Distelvlinder te
Melissant (Huisman).

Totaal aantal waarnemingen: 148, nog geen tiende van 1970!

8. Aglais urticae L. Op 2 oktober zag de heer Slob een duidelijke trek van de
Kleine Vos. Hij schreef; „Op deze datum bevond ik mij in het natuurreservaat
„De Dordse Avelingen", een uiterwaard langs de Merwede in het oostelijke deel
van de gemeente Hardinxveld-Giesendam, voor het doen van trekvogelwaarnemin-

- gen. In de loop van de morgen werd raijn aandacht getrokken door het steeds
ketsen van vlinders tegen de netten die over een lengte van 75 m noord-zuid
opgesteld stonden. Ik ging er toen op letten en het bleek dat met vaste regelmaat
Kleine Vossen langs, over en tegen het net viogen uit oostelijke richting. Tot mtjn
verbazing gebeurde hetzelfde met Atalanta's, doch die kwamen van de westelijke
zijde!" De wind was die dag z.o. tot o., zodat urticae dus met de wind meevloog.
9. Issoria lathonia L. In totaal werden 13 stuks buiten de diiinen gezien, de
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een ei, dat 20.X uitkwam. In een matig verwarmd vertrek gekweekt verpopte de
rups een maand later en 27 november kwam de vlinder uit (Br. Melkert).
Buiten zou de rups vrij zeker heel klein overwinterd hebben.
10. Acherontia atropos L. In augustus werden zes exemplaren gemeld: omstreeks de 20ste in het Amsterdamse Bos, 24.VIII te Krabbendijke en te Arnhem,
26.VIII in Zuidelijk Flevoiand en te Oosthuizen en 30.VIII te Dieren. Een

iplaar werd 11 September te Berlicum (Fr.) gevonden.
volwassen rups
op- Nicotiana
Op 5 augustus werd een driekwart
<
. te Apeldoorn
.

zevende exemi

Ij'

I' gevonden en 18 September een volwassen exemplaar op Solanuvt nigrum in
1^ bietenveld (Leffef).
li'

een

11. Agrius convolvuli L. Slechts vier waarnemingen van de Windepljlstaart!

ft Vlug trof 22.VII de eerste te Kootwijk aan. 20.VIII kwam te Hoofddorp een $
f ■ op licht (Melchior) en I.IX gebeurde hetzelfde te Hendrik-Ido-Ambacht (Boi; gaard). Tenslotte meldde Ds. Van Tuyll van Serooskerken in September een
ex. van

Biggekerke. N.B. Plus drie te Noordwijk op lO.VII, 7 en 15-IX (J. Kien-

jet)!

Op 13 September werd te Swalmen een rups gevonden (LuCKER).
—-T
12. Macroglossum stellatarum'
L. ^
Op 3 juni zag

Verdonk de eerste in de

Amsterdamse waterleidingduinen (en Vlug de tweede op 26.VI te Zeist. Daarna
volgden nog enkele meldingen in juli, een paar in augustus en September, terwijl
21 oktober door leden van de N.J.N. een laat exemplaar te Haamstede werd
gezien.

Vindplaatsen. ZI.: Haamstede. Z.H.: Ouddorp, Rijswijk. N.H.: Water
leidingduinen. Utr.; Zeist. Gdl.: Apeldoorn.
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Totaal aantal waargenomen exemplaren: slechts 10!
13. Hyles Hneata livornica Esper, Op 5 augastiis zag Leffef met een tussen-

poos van ruim 20 minuten twee exemplaren op Vetuma te Apeldoorn.
14. Scotia ipsilon Hufnagel. De eerste (afgevlogen) werd 16 mei door Flint
bij de Abdij Sion (Ov.) aangetroffen. In totaal werden die maand 16 stuks gevonden. Tot elnd September werd de vlinder vrij regelmatig gemeld, maar steeds
in zeer kleine aantallen. Geen enkele dag bereikte een totaal van 10! Zelfs in
augustus en September kwamen veel dagen voor met maar een of twee stuks. Opvallend is het volkomen ontbreken van gegevens in oktober. Wei volgden nog een
paar in november: 4.XI een le Zwartsluis (Harsevoord) en 27.XI acht te Hoenderlo op stroop (Leffef).

De meeste vindplaatsen lagen in Limburg en in het westen van het land. Geen
enkele melding kwam uit de drie noordelijke provincies binnen.
Totaal aantal waarnemingen; 155, een enorm vetschil met 1970.
Alleen 1965 was nog iets slechter.

15. Peridroina saucia Hubner. Slechts een voorjaarsimmigrant werd gezien:
27 mei te Deurne (Vlug). Half September werden twee stuks te Valkenisse gevangen en 18 oktober werd een sancia in het vangapparaat van het proefstation te
Naaldwijk aangetroffen. Totaal dus slechts vier stuks, het laagste aantal sinds
19421

16. Heliothis peltigera Denis & Schiffermiiller. Van deze zeldzaamheid werden
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Afgezien van de plotselinge zwerm te Soest in oktober was augustus in 1971 de
topmaand voor de soort, wat ook duidelijk blijkt uit de resultaten van het vang
apparaat in de proeftuin te Naaldwijk: april 0, mei 1, juni 13, juli 72, augustus
240, September 66 en oktober 22.
Totaal aantal waarnemingen: 29000, een redelijk goed totaal en
veel beter dan dat van 1970.

19. Macdunnoughia confusa Stephens. Geen enkele melding van een voorjaars-

waarneming, maar van 15 juli—1 oktober werden niet minder dan 4l exemplaren
gesignaleerd (een recordaantal!), alle in het zuiden en vooral midden van Lim
burg op de vangst van drie stuks op 22.IX te Ruurlo na (Lukkien).

Vindplaatsen. Lbg.: Stein, Montfort, Vlodrop, Venlo, Blerick, Meijel.

Gdl.: Ruurlo.

20. Orthonama obstipata Fabricius. Op 25 juli ving Van Aartsen het eerste

exemplaar te Halfweg. Daarna werden nog vijf stuks in de periode van 16—22
September gevangen, wat een totaal van zes exemplaren opleverde.
Vindplaatsen. Lbg.: Geulle, Weert. Zl.: Valkenisse. N.H.: Halfweg.
Gdl.: Apeldoorn.

21. Nomophila noctuella Denis & Schiffermiiller. Pas op 28 juli werd het
eerste exemplaar gcmeld (Montfort-Lbg., Maassen). Ook in de periode augustusoktober werd de vlinder slechts spaarzaam waargenomen. De laatste exemplaren
dateren van 25.X, toen vier stuk.: in het vangapparaat van het proefstation te
Naaldwijk werden aangetroffen.

drie exemplaren gevangen: 2 augustus een cT te Melissant (Huisman), 3.VIII een
mooi gaaf exemplaar te Renesse (Bogaard) en 4.V1I een in de namiddag op
Floks te Haamstede (Boot). Opvallend is dat alle vangsten vlak na elkaar in
dezelfcle omgeving plaatsvonden.
17. Chrysaspidia bractea Denis & Schiffermiiller. Van deze nog veel zeldzamere
immigrant twee opgaven: 5 juli een fraai exemplaar te Noordwijkerhout (Elfe-

Sion, Dalfsen.

rink) en 25.Vn het tweede te Meijel (Van OER Wolf).

zeldzame immigrant bij ons is. Slechts twee exemplaren werden in 1971 gevangen:

18. Autographa gamma L. Op 21 april zag Vlug de eerste te Zeist, gevolgd
door een tweede (in een kas) op 27.IV en een derde op 6.V. Na de vangst van
een gamma op 13.V (te Swalmen) en 14.V (te Hendrik-Ido-Ambacht) werd de
vlinder vrijwel elke dag gesignaleerd, maar het aantal bleef zeer klein. Topjes
kwamen voor op 10 en ll.VI (resp. 22 en 33 stuks), maar pas begin juli begonnen de totalen cluidelijk op te lopen. Vooral tegen het eind van de maand werd de
vlinder gewoner en l.VIII kwam het dagtotaal voor het eerst boven de duizend.
In de loop van augustus gebeurde dat nog enkele malen en de top van het zomerseizoen viel op 16.VIII met 1600 exemplaren.
In September was gamma echter al veel minder talrijk, maar 1 oktober waren
plotseling zeer veel exemplaren op de beide bij Soest aanwezig, zodat een dagtotaal

19 augustus een te Melissant en 23.VIII de tweede te Dirksland (Huisman).
23. Plutella xylostella L. Eerste waarneming: 8 mei een exemplaar te Melissant

van ruim 2600 stuks bereikt werd. Daarna kwamen nog maar drie dagen boven
de 100 en na 12.X werd de vlinder zeer schaars. Toch werd hij nog op zeven
dagen in november gezien, de laatste op 19.XI te Zeist (Vlug). Op 12 december
zag Leffef nog een gamma voor het raam te Apeldoorn. Mogelijk had deze zich
binnen ontwikkeld: op 11 december werd er ook een rups in huis op Tradescantia
gevonden. Vermeldenswaard is de vondst van een pop op 4 oktober te Ermelo
(Van Katwijk).

Vindplaatsen. Lbg.: Stein, Montfort. ZI.: Valkenisse, Haamstede. Z.H..
Melissant, Naaldwijk. N.H.: Vogelenzang, Bergen. Utr.i Darthuizen. Ov.: Abdij
Totaal aantal waargenomen exemplaren; 40.

22. Margaritia sticticalis L. Het staat nu wel vast, dat deze Pyralide een meestal
(Huisman), laatste 2 november (zelfde plaats en waarnemer). Slechts enkele
opgaven uit mei, geen enkele van juni, de meeste van juli (maar aantallen per
datum zeer klein), enkele van augustus, lets meer van September, twee van okto
ber en een van november.

Totaal aantal meldingen; slechts 52. De vlinder moet ongetwijfeld

zeer schaars geweest zijn. Bijna alle vindplaatsen lagen in het westen van het land.
De raedewerkers daarbuiten die de soort kennen, vonden er geen spoor van. Ik heb

zelf een serie doosjes vol „afvar' van het vangapparaat te Stein en verzameld
door Pater Munsters, nagekeken, maar vond er geen enkele Plutella tussen. Merk-

waardig is nu. dat de rupsen in de herfst in West-Frisland zo talrijk waren op
kool, dat er tegen gespoten moest worden, zoals de heer Houtman mij vertelde.

Mogelijk heeft daar in de zomer een invasie van de vlinder plaatsgevonden. In

Naaldwijk was daarentegen geen sprake van extra schade door rupsen (Mej. W.
DE BrOUWER).

Nog enkele soorten die speciale aandacht verdienen, zijn de volgende:
Eut3lama quadripunctaria Poda. Op 28 juli werd een afgevlogen exemplaar in
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de val te Renesse gevonden (Bogaard). Mogelijk een adventief, die met een
Duitse auto meegckomen is.

Lithosis quadra L, Op 2 junf trof Vlug een exemplaar te AchterveJd bij Barne-

veld aan en 30 juli een tweede te Zeist. Overigens geen enkele melding (maar op
de Veluwe is in de vliegtijd niet verzameld).
Mythhnna I-album L. Eerste waarneming: 11 juni te Ospel (Van der
Donk), laatste 3 oktober te Dunde (M. J. M. Prick). De twee generaties gingen

Enkele medewerkers zonden ook waarnemingen over trekkende Libellen, Coccinella's en Zweefvliegen in.

Libellula quadrimaculata L. Op 3 juni werd een grote migratie waargenomen
langs de dijk van het Kanaal door Walcheren tussen Vlissingen en Middelburg.
De dieren vlogen in noordoostelijke richting, ± 100 per 5 minuten (Wedts de
Swart).

altijd lagen de meeste vindplaatsen in Limburg, maar toch werden ook verschei-

Op dezelfde dag werden te Stellendam wolken Libellen gezien en vlogen talrijke
exemplaren door Middelharnis. Op 31 mei, 1 en 2 juni trokken regelmatig wolken
Libellen over Herkingen van zuidwest naar noordoost. Vooral op 2.VI, toen
onweersbuiten dreigden, was de trek zo massaal, dat veel mensen er in een panie-

dene daarbuiten gemeld.

kerige stemming door raaklen (Vroegindeweij).

Vindplaatsen. Lbg.: Vaals, Epen, Gulpen, Meers, Geulle, Bunde, Stein,
Sittard, Montfort, Tegelen, Venlo, DIerick, Weert, Ospel, Sevenum. Z.H.: Noordwijkerhout (2d.IX, Elferink). Utr.: Utrecht (VestergAard), Darlhuizen (Peerdeman), Amersfoort (Niouweand). Gdl.: Ruurlo (drie op 22.IX, daarvoor nooit

de Zeeuwse kusten en op Overflakkee. Alle gecontroleerde exemplaren behoorden
tot C. seplempunctala L. In Zeeland werden ze vooral gezien langs de kust van
Zeeuws-Vlaanderen van Cadzand tot Terneuzen, op Walcheren en Schouwen. Op

zonder duidelijk hiaat in elkaar over. De dagtotalen waren klein, pas in de tweede
helft van September kwamen ze boven de tien uit (maximum 26 op 19.IX). Zoals

gezien, Lukkien).

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 165, lets beter dan
in 1970.

Mythimna albipuncta Denis & Scliiffermiiller. Op een uitzondering na kreeg
ik uilsluitend opgaven uit Midden-Limburg (Montfort, Tegelen, Venlo, Blerick,
Velden), waar Maassen in de periode van 26 juli—13 September 14 stuks waarnam en Ottonhoijm 16. De voorjaarsgeneratie moet heel zeldzaam geweest zijn

of geheel ontbroken hebben. De uitzondering betreft een albipuncta, die 20 augustus in het vangapparaat van de proeftuin te Naaldwijk werd aangetroffen.
Xylena exsoleta L. De enige vangst is die van twee stuks op stroop te Hoenderlo op 27 november (Leffef).

Hoplodrina ambigua Denis & Schiffermiiller. Eerste waarneming: 28 mei een
vers exemplaar te Renesse (Bogaard), laatste 12 oktober te Naaldwijk (Proefstation). Geen duidelijke grens tussen de generaties, maar de meeste opgaven
stammen uit juni, augustus en September, wat in elk geval op twee generaties wijst.
De maxima vielen in de tweede helft van augustus. Evenals in 1970 was de vlinder ook nu weer gewoon te Naaldwijk. Helaas worden de waarneiningen er niet
voortgezet.

Vindplaatsen, Ebg.: Stein, Montfort, Blerick. ZI.: Valkenisse, Haamstede,
Renesse. Z.H.: Melissant, Ouddorp, Oostvoorne, Hoek van Holland, Naaldwijk.
Totaal aantal waargenomen exemplaren; 312, belangrijk
meer dan in alle jaren vanaf 1965.

Coccinella. In de tweede helft van juli en in augustus zeer sterke invasies langs

31.V1I en I.VIII was er een enorme invasie te Cadzand. De stoelen op de terrasjes

zagen er rood van en het was onmogelijk buiten te zitten. Op 6.V1II was het nog
erger. Alles zag toen rood van de kevers en „door de hotelruiten zagen we niets
meer", zei de eigenaar van „Cadzandria". Ook te Terneuzen was toen een zeer
sterke trek (richting nno). Van 6—lO.VIII waren er zeer veel te Renesse en om-

geving, op 10.VIII ook op de Zeelandbrug over de Oosterschelde en op de dam
door het Veerse Gat (alles meegedeeld door Wedts DE Swart).

Op lO.VIII trokken tienduizenden langs de buitendijk van de Pallandtpolder te
Middelharnis van oost naar west. ,,Enkele keren trok zo'n golf voorbij terwijl we

op de dijk stonden. Toen zaten mijn vrouw en ik er volkomen onder" (Vroeg
indeweij).

Syrphidae. Op 4 en 5 augustus zag Wedts de Swart te Terneuzen een zeer
sterke trek van Zweefvliegen (en Lieveheersbeestjes) te Terneuzen langs de kust
van de Westerschelde. Ze vlogen naar nno bij vrij sterke zw-wind.
Summary

The 32nd report on migrating Lepidoptera in the Netherlands for the year 1971
contains the following particulars:
1. Pieris rapae L. A small migration was observed west of Rotterdam on May 3,
direction north-west. On August 11 about 500 Whiles (species not stated) were
seen in the centre of Gelderland, direction west.

2. Leplidea sinapis L. Three specimens of the summer generation, in three
widely separated places.

Tortrix viridana L, Buiten het normale biotoop werden slechts twee vermeld,
nl. van Melissant op 1 en 7 juli, beide mannetjes (Huisman). Overigens schijnt
de soort ook in zijn normale areaal althans plaatselijk schaars geweest te zijn, daar

3. Colias hyale L. Seven specimens of the first generation, a very good summer
generation especially in Limburg and even a small autumn brood. With a total

Flint bij de Abdij Sion in Overijsel in het hele seizoen maar een exemplaar op

of 1815 a very good year.

licht kreeg (op 23.VII).

C o n c 1 u s i e. Voor veel soorten was het seizoen slecht of hoogstens matig,
werkelijk goed alleen voor Colias hyale en Macciunnoughia conjusa, terwijl ook
enkele opvallende zeldzaamheden werden waargenomen.

4. Colias australis Verity. One specimen of this rarity in the prov. of Zeeland on
August 24.

5. Colias crocea Geoffrey. A very bad season for this species with only nine
observations I
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6. Vanessa atalanta L. Only 2 in April, 14 in May and 11 in June. Numbers
increased in the second half of July. Strangely enough the highest numbers were
counted in the first week of October (top on the 3rd with 293). Total number

4400. Several observations of migrating specimens in the second half of September
and the beginning of October, most of them in southern direction.
7. Vanessa cardni L. First .specimen on May 29, a few in June and July, on most
days of August (but numbers small), on only seven days in September and on
three in October. Total number 148.

8. Agla'is iirticae L. On October 2 a distinct migration west of Dordrecht (prov.
of South-Holland). Tiie butterflies flew in a western direction. With the wind,

51

especially coal species are cultivated, so that the plants had to be sprayed. Result of
a local summer immigration?

The season was very good for Colias hyale and I\iacd. confusa, and some very
rare immigrants were observed, but for most species it was bad or mediocre.
At the end of May and the beginning of June strong migrations of Libellula
quadrimaculata L. were observed in the south-west of the country, flying in a
north-eastern direction.

In the second half of July and in August strong immigrations of Coccinella
septempunctata L. were observed in the same part of the country.
Amsterdam 1010, Oude IJselstraat 12-iII.

whereas V. atalanta migrated in the same place and time against the wind!

9. Issoria lathonia L. 13 specimens outside the dune area, much better than in
PERSONALIA

1970.

10. Acheronlia. alropos L. Six specimens in August, one in September. Moreover
two caterpillars, one in August and the oilier in September.
11. Agnus convolvuii L. Only seven moths and one caterpillar.
12. Macroglossnm slellalari/m L. Again a species with a very low total: 10
specimens!

13. Hyles lineata livorn'ica Esper. Two specimens at Apeldoorn (prov. of Gelderland) on August 5.

Drs. J. HEN Hollander promoveerde 23 februari j.l. aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam tot Doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappcn op een proef-

schrift getiteld: „Aspekten van soortvorming in de Pardosa pullata groep ,Araneae,
Lycosidae)".
Promotor was Prof. Dr. L. Vlijm.

Hartelijke gelukwensen van de Redactie met de succesvolle beeindiging van de
universitaire studie!

14. Scotia ipsilon Hufnagel, In contradiction to 1970 very scarce: total number
only 155.

15. Fevidroma saucia Hiibner. One in May, two in September and one in Octo
ber, the worst year since 1942.

16. Heiiothis pelligera Denis & Scliiffermuller. From 2—4 August three speci
mens of this rarity, all on the islands in tlie south-west of the country.

17. Chrysaspidea hractea Denis & Schiffermiiller. Also a very rare migrant, two
specimens of which were taken, both in July, one in South-Holland, the other in
Limburg.

Anlhodiaris cardamines L. In 1971 in inijn omgeving zeer talrijk. Na jaren van afwezig-

heicl zag ik weer diverse exemplaren in mijn tuin, Het is opvallend clat de pinksterbloem, die
na de ruilverkaveling bijna geheel uit de Montfortse weilandeii verdwenen was, de laatste
jaren weer snel toeneemt. Voor de rupsen van cardamines zal dit niet zonder betekenis zijn!
A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.).

Supclla supellectilium (Scrville) (Dictyoptera of Blattaria, Pseudomopidae). De „brown
banded cockroach", die in 1970 voor het eerst in ons land werd aangetroffen (Van Rossf.M

el al, Enl. Ber., Ainst. 31: 151, 1971) is wcderom gcvonden en wel op 26 September 1972.
Amsterdam-Buitenveldcrt, grenzcnd aan de eerste vindplaats Amstelveen, lieeft nu de twijfel-

18. Autographa gamma L. First on April 21, very small numbers in May, June
a little better, increasing numbers in July. The best month for the species was
August. Suddenly present in great numbers on a local heath on October 1st,
probably a migration from abroad. Total number 29000, much better than in

achtigc eer.

1970.

boek van P. B. Cornwf.ll, The cockroach; a laboratory insect and an industrial pest (1968,
Hutchinson U Co Ltd, London). Het eipakket bevat niet meet dan 16 eieren per keer, maar

19. Macdunnoughin confusa Stephens. No observations of the first generation,
but 41 between July 15 and October 1, the highest number ever observed. One
locality in Gelderland, six in Dutch Limburg.

20. Orthonama obstipata Fabricius. Only six specimens, one in July, the others
in September.

21. Nomophila noclueUa Denis & Scliiffermuller. First specimen on 28 July,

De vondst werd ook nu weer gcdaan in een flat met centrale verwarming, waar de soort

blijkbaar in staat kan zijn zich te handhaven. Gegevens over het dier zijn te vinden in het
het ? kan er 5 tot 12 leggen (CorrAM, 1922, Enl. man. Mag. 58: 156).

De determinatie gcscliiedde door Dr. G. Kruseman, die mij ook aan verdere gegevens
hielp, evenals de heer Van Rossem.
E. Houkes, Cor Hermusstraat 13, Amsterdam 1018.

Gevraagd. Catalogus Ned. Macrolcp., nrs. 1—9 en supplementen 1—6 of gedeelte daarvan. Aanbiedingen aan; J. J. van Oort, Spoellaan 3. Diever.

last on 25 October. Total number only 40.

22. Aiarganlia sliclicalis L. Without doubt a migrant in the Netlierlands. Only
two in August.

23. Plutella xyloslella L. First on May 8, last on November 2. The species must
have been rare, only 52 records were received. Yet in the autumn there was a
sudden explosion of caterpillars in a part of the prov. of North Holland where

Aangcbodcii. 15 insektendozcn 30 X 40, met bodembedekking / 175,—; Entom. Berichten
deel 28 t/m 32 in losse nummecs f 35,—; Bentinck & Diakonoff, Ned. Dladrollers / 30,—;
Hannemann, Tierwelt Deutschlands deel 50, Microledoptera 2 (Cochilidae, Carposinidae,
Pyralidae) / 45,—; Van Deurs, Sommerfugle deel 8, Viklere f 15,—; Beirne, British Pyralid
and Plume Moths, f 15,—. Alles in prima staat.

P, Vroeoindeweij, Prinses Margrietstraat 20, Middelharnis.

