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4. Colias crocetis (Foiircroy). Tegcn alle vcrwaclitingen in was dc Oranje luccrnevlinder
vcEl schaarscr dan de Gclc. Hct ecrste exemplaar werd 7 juli gemeld van het reservaat de

Wecrribbcn (in het noordwcstcn van Overijssel)(R. Wcsterneng), gevolgd door ccn tweede le
Wittcm op 28.VII. Dit was een 9 van f, hdicc Htibner. Met legclc wel eieren, maar die ver-
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droogdcn (D. Vcslcrgaard). In augustus werdcn ccn aantal exemplaren op verschillendc plaat-

Iiisiiraui voor Taxanomische Zoohj^ie (Zodlogiscli MiixeiDii), Ani.sienUim

scn in Limburg gez.icn en twee in Noord-Holland. September tenslotte leverde vier meldingen

ABSTRACT- — MigrntU Lcjiidoplcra in 1982 (lorly-thiid report) (Lcpidiiptcrii)- Report on

the migrants observed in the Netherlands in 1982- An abridged ver-sion in Englisli is added at
the end of the paper.

op, I licrbij was weer een 9 van Wittcm dat ook eieren legde. Nu kwamcn ze wel uit, maar de
rupsen slicrven na de tweede vcrvclling. Kwckcn zo laat in hct jaar lukt allcen bij voldoend
hogc tcmperatuur.

Viiuipiaaiscn, Lbg.: Wittcm, Wrakelbcrg, Hcerlcn, Roermond, Zl.: Emmadorp; NH.: Purmcrcnci; Gdl.: Winterswijk; Ov.: De Wccrribben; Fr.: Noord Bergum.

In januari was hct weer sterk afwisselcnd, dc eerstc dagcn zcer zacht, tot 8 °C toe, maar

vanaf de vijfde tot de 1.5dc volgdc ccn koiidepcriode waarin dc Ihermoineter plaalsclijk lot
-15° daaldc- Daarna was het overdag zonnig met lemperaluren van 5-10°. Dc laatste decade
echter was minder fraai. Dc ccrste helft van rcbriiari was zacht, droog en zonnig, dc twecdo
kouder met's nachts en soms overdag vorsl. Tcgen hct cind van de maand werd het zachler en

1 maarl bcgon hct tc rcgcncn. Vkcl opvallend stondcn dc gcle crociisscn al dc volgciuic dag
massaal boven de grond. een week later gevolgd door de paarsc. Toch bleef het een groot dcel
van de maand zeer middelmatig weer met middagtemperaturcn van meest 6 a T. De laaistc
week evenwel was fraai. Op 27.111 werd te Amsterdam een middagtemperatuur gcmcten van
15°. Geen wonderdat toen in de gazons allc kleuren crocussen massaal in bloei stondcn,

April begon goed (16° op 6-lV!), maar op 8-lV draaidc de wind naar het noordcn en bcgon
een periode van guur weer, zelfs als de zon scheen. De ccrste decade van mei bicef dc tcmperatuur aan dc lagc kant, maar vooral in het midden van dc maand werd hct vccl bcicr (25-28°

op 16-V!). Ook dc ccrste decade van juni was nog bijzonder fraai, maar na de liende daaldc dc

tcmperatuur en viel er hovcndicn een ovcrmaat aan regen. Juli maakic echter veel good. Rcgen viel er nauwelijks en de temperatuur lag de meeste dagcn boven de 25°. soms zelfs boven

Het tolaal aantal gcmcldc cxemplarcn bedrocg 25, in elk gcval veel bcter dan in de acht
voorafgaande jaren.

5. Vanessa auilaiila (Linnaeus). Reeds op 3 maart word de ccrste tc Rijswijk (ZH.) gczien,

gc"volgd door zcs andcre in dc laatste week van de maand. In april werd de vlinder op vier da
gcn gemeld. met tusscnpozcn van ccn kleinc week vcrdeeld over de maand. Begin mei start
dan ccn ononderbroken reeks van waarncmingcn die zou voortdurcn tot ver in november.

Reeds eind mei werdcn daeeliiks enige licntallcn gcteld en in de tweede heUt \an juni kwamcn

sommice dagcn al boven de 50. Eierleggende wijfjcs wordcn al in mei gezicn en reeds op
11.VII werdcn de ccrste uit gcvonden rupsen gekwcekte vlinders gemeld. In de tweede helft
van dc maand sicgen de aantallen dan ook snel met loppen op 31.VII en l.VIII van 450. Daar
na nam hct aantal duidelijk af, maar eind VHI kwam een nieuwe golf opzetten met een top van

ruim 800 op 2.X. Na dc ccrste oktoberweek trad echter een scherpe daling in. hoewel op gunstigc dagcn in Amstclveen cn omgeving op blociende Klimop soms nog meer dan IIX) Atalanta's gcteld wcrden. op 24.X zelfs bijna 30(1 (C. Zonneveld). Ook in november werd de vlinder
nog op 12 dagcn gemeld. Slotdata: 29.XI bij zonnig weer eon traag vliegende vlinder tussen de
kale takken van een boomsaard te Geersdijk op Noord-Beveland (J. van Vuure) en 4.XII de

de 30°. De eerstc helft van augustus was al even fraai, maar daarna werd het weer wisselvalli-

nllcrkiatsic in dc Biesbosch bij Wcrkcndam (C. H. dc \'cld).

ger. Dc eerstc twee decaden van September waren weer mooi, dc tcmperatuur de meeste da
gcn boven 20° en vecl zonneschijn. Oktober was aanmerkelijk koeler, zclden boven 15° en
vooral in de eersie helft veel regen. November was weer zccr zacht en ook in deccmbcr hecft

ovcrschreden is.

hct nauwelijks gevrorcn.

Kort: een matig voorjaar, een heel mooie zomcr en herfst. Bruikbarc gegevcns wcrdcn van
133 medewcrkersontvangen, waaruil het onderstaandc verslag samcngcstcid kon wordcn.

fn/'/Wi'/jcf pnHnhrh,^ (J inn:iPiict E(5n afgcvlogcn C-Xcmpiaar werd op 6.VI op de Floriadc
te Amsterdam gczien op blocicnde Geklcrse roos(opgavc van H. van Oorschol).

2. Picris hrn^^irnfi (T innnpiic) J. Stcvciis zag Op 6 Junl ongcvccr 20 cxcmplaren op dc Kunderberg in Zuid-Limburg. duidelijk trekkcnd in noordelijke richting.

Hct loiaal aantal gcmcldc cxcmplaren bcdrocg 20.(XXL ccn aantal dat allecn in 1958 en 1964
Trek of daarop lijkendc vluchtcn werdcn op diverse data gemeld. Het eerst op 20.VII, toen
een aantal in noordelijke richting vliegend over dc Grevelingen werd gczien (P. Meiningcr).
Allc andcre meldingen hcbben betrckking op zuidwaarise vluchtcn, vooral eind IX en begin X,

Hct opvallendst waren 33 exemplaren die 2.X in Wi uur op de Hoge Veluwe geteld werdcn,
tcrwijl zc laag boven dc grond zoncicr onderbrekingzuidwaarts viogen(A. Veldhuyzen).
6. Cyiiihia canltil (Linnaeus). Ook de Distclvlindcr was al vrij vrocg present: op 25.IV werd
dc ccrste tc Breskcns gczien (T. Kramer). In mei werd hij op zes dagen gemeld en vanaf 29.V

bcgon de vrijwe! hiatenlozc rij data die voortduurde tot 8.X. De aantallen waren echter weken

3. Colias liyale (Linnaeus). Er werdcn gcen mcldingen van dc eerstc gcneratic ontvangen.

lang tnecsl zeci beschcidcn. Pas eind VII trad daar vcrbetcring in en liep het dagtotaal zeer

Vanaf half juli c^er kwam een onafgebrokcn reeks binncn die voortdiiurde tot begin oktober
Zuid-Limburg, maar de vlindcr werd zelfs op een van de waddcncilandcn gczien. Er is ongc-

sncl op tot boven 100. Dit was ongelwijfeld het gevolg van het verschijnen van dc nakomelingen van dc immigranlcn. De rupsen daarvan moeten plaatsclijk talrijk aanwezig geweest zljn
(o.a. op 7.VII vastgcstcld tc Leidschendam, Th. Blokland). Met vrij hoge niveau werd met

twjjfeld ccn kleine hcrfstgeneratie geweest. maar daarvan kreeg ik aiicen berichtcn uit hct zui-

slerkc schommelingcn geliandhaafd tot cind augustus. In de loop van de eerstc hellt van Sep

den van hct land. Laatste waarncmingcn: op 2'.X vier cxcmplaren tc Witlcm. 4.X een Ic Vij-

tember begon cardui minder gcwoon tc wordcn cn na de 20ste werden nog maar een enkcle

ien.

maal 10 of 11 exemplaren per dag gcteld. Hct einde van de reeks werd gevormd door een op
6.X te Hardcrwijk cn op S.X tc Nunspccl. Een late nakomer was er nog ccn op 22.X te Lot-

met een lop van eind juli tot half augustus. De meeste waarncmingcn kwamcn iiilcraard uit

Het tolale aantal waargenomen cxemplarcn is mocilijk nauwkeurig op te gevcn. Er zijn
vooral in Zuid-Limburg nogal dubbeltcllingcn geweest, maar een totani van 250 is zckcr nieC te
hoog, ccn aantal dat sinds 1973 nict meer berciki was.

tum.

Vindplaatscn. Lbg.: verbreid in het Krijtdistrict, verder: Suslcrcn, Echl. Maasbrachi, Putbrock. Montfort, Poslcrholt; N.B.: Vlijmcn, Ilcusden; Zl.r Emmadorp (Mulst); ZH.: Bcrkel,

Dat ook de tweede hier geboren gencratie nog getrachl heeft zich voorl te planlcn blijkf uit
de vondst van 10 rupsen op 24.X le Egmoiul-Binncn en zelfs nog twee kleine op 27.X. Twee
daarvan vcrpoplen nog liinnenshiiis. Maar allc anderc sticrvcn vclwassen en ook de poppen

Alblasscrdam; NH.: Sehiphol, "t Twiskc (Ooslzaan), Juiianadorp: Gdl.: Hardcrwijk. MegclicIcn (ten zuidcn van Gcndringen), Drcmpl, Zulphen; Ov.: Tcrwoldc, Boskamp bij Olsl; Dr.:

Icvcrdcn geen vlinders meer(Br. F. Melkcrt).

Dwingeloo; Fr.: Oudcmirdumer klif, Ooslcrbicrum, Schicrmonnikoog.

In lotaal wcrdcn 3.750 cxcmplaren gemeld, geen record, maar voor cardui een heel goed
rcsullaat.
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De vindplaatsen liggcn

Einclclijk wcer ccns

hun arcaal wctdcn opgcmerkL Op 20.yjl wyr<yct een

,y,,,

LTkcTr'.c L°ct7en,''.I.VIl,',eTuk bij S.cenwijk in dg ,po„,vallei cn 12.VII, ,c Ecscl

odippf (Denis & Schifrcrmiillcr). Een slerk »'Se«|<>e="
p"''] 'j|!
kVllT7,7;;=3;;^Bcu,enaken (len noordwesien .nn SIcnnk n)(M. I ee.ers), D.,.„
SCO,, nle, inhee,„s is n.oe,

b„vengcn„e,nde n.c

deteS^»:St?e.1"^^^^ .id. v„„s de„ s„o„ beikei.de ,ds

in bet zuiden) cn Zeeland

rn/srr:u:nd il.
plaatsen in bet kustgebied bggen.

e^'x'niet minder dan 21 exemplaren geteld werden

op de Kamperfoebe m de turn van 6.VI

.a

vindnlaatseii bekend; NB.; 3(Rosma-

(P. Vroegindeweij). Uit de

^ Hcerenberg. Winterswijk); Ov.:

len. EmpC. Vbjmen); Utr.M

Leeuwa'rden. Rijperkerk).

'I'nmll/werdTn li'l cx-plarengenmid voor deze soon een g^^^^
12. A,roUs ipsilon (Hufnagel). De

aangetroffen. de tweede de vo gen ^

vier data in mei. II in

^

teikcns sleebts een enkel exemplaar. Vanaf

juni en 9 in juli. vooral m bet zuiden en ^e te

o,roros (Linnnens). De vroegs.e nselding beirof een

29.VII komt dan ^cn onondcrbroken

^g.X.

,

^antailen begonncn in de tweede

de laatste te Hulst (E. Vermandel).

bereiken (boogste aantal 65

"C-::yrbr::n.^';::^de:nTrre;y:'T"Si

^'iTorXm:
:irdeTe::;X",:::g ;o. slee,.,s enkce
per
aanlalwaargenomen exemplaren;702. hcl hoogslc n..
^

Ulenbcg e.n..

er°:X7■-riaT^rstr d^lvirx^^^^

medewerkers die ook aan

'TZ'Za .rnncin (Hdbner), Van de

7^.^ 17,7eX%rnink

pCrw"e?deT'v=cl minder gemeld,

ded,,iyLT,y™™n ^e'fem In.e; nog de vlinder ieverde. Hoewel 1d«2 dns geen iopinnr .m.r
atropos was.slcckt hcl gunstig af bij cca lange reeks van vooralgaande

.

De Vlinder werd sleeh.s in de herts. io, diep

X'/0,,, 2I bedroeg.

rltrdarrXqiared^^^^^^
Vindplaatsen: Lbg.; Snnpclveld. Sle.n, Zl.. Korigcne. c.t...
cimwtarjunnaens). De ecrs.e werd lO.VII ie Harnnsiede geaien, vliegend op

.
f,,",
Van deze sleebts sporadiscb waargenomen immigrant
14. Helicoverpa armigera
(Hubner)
<
_
Oosthuizen (W. van Rooijen). bet
werden twee exemplaren gevangen. bet eerste 29.IX te Oosthmzen t
tweede 2.XIte Hulst (E. Vermandel).
vriiwel even weinig waargenomen
15. Hclichis pelugera (Denis &

,982 was dan ook

soort, die sinds 1972 niet meer bier te an e gezien v

''''vT)nds!L?val'"u'^^^^^^^

heel fraai Met waren vangsten bij bet Zwanenwater (NH.) op Ul.lX (J.

uif Fricsland gemeld, verder een

7 I 1 h ilf iiill il de eerste te Workum,de andere eind augustus en September, oppen w

S;gXdelrle
Ip .6.X waarni, binnensbnis op 20.X, de viinde, verse,.een cn ,e
X,iyhlSn'Xyyy^"rOos;'Maarland .0, en „,e, Monk; NB.: (leienaveen, Viipnen,
7

71 • Kocwicht Hulst Middelburg, llaamstcde; ZH.: Goedereedt, Mtiis

farncrkingeTBerkei. Rij^wijk; Nil.': Lijnden, Eg"-.;d-Binnen. Anm.^

Gdi.;
Zctten. I.ienden. Wageningen, Bennekom. Aalten, Wmtersw.jk, O,,.rtr<»ffpn floor 1943
plaatsen, van Blesse tot en met Oude Biltzijl.

To.aal

opsomming

op 17.1X (K. J.

Koster). te Melissant

•7";|;„'XXeesteyX

16. Spo,loplera exignn (Hubner). .

™

vangb.ik le Korigcne aangclro((en (samen-

"Xr^rZ^ay-TnYngaandl,: de

rtX

=rs

7e^

«■—*—

Hunt. 1983).

m: ,in Wwekers van o.a. Gcr6era in kassen. Hij

snfa,Xtktn1:irdrn:Xy7^:rver,n„ed«ord,..,0

,„ iomal wcrden 86 vlinders gemeld, 12 rnpsen en 2 poppen. alleen over.roffen door M5.

rkfkT::rL''L'rcerergfenXtZ!:" .'7emen da. de bovengenoemde ach, vlin-

11 A/«tTf2g/t>."i<m ifc/Zawi/m (Linnaeus). De eerste werd -.

ders uit kassen afkomstig zouden zijn.

1950(topjaar met 360 vlinders) en 1976.

vvin.vm no7ien (D Ves-

m de eerste vm

j2 vn in

17. Trichoplusia ni (Hubner). Twee
g^idc data vallen samen met die
de bak te Kortgene gevonden. de tweede 6.X te Melissant.

cerste week van oktober gemeld werd. Daarna volgden nog v,,f data, de laatste 27.X.

vandetweegroteinvasies in Engeian^

^

18. Autographa gamma (Linnaeu.)^ ■ P -

°rpXrrl"X7vryibLXL gen,e.d ni, de eersie decade van a.^nsias, Een

men. drie te Oostkapelle en twee e n

daarvan ieverde lO.IX de vlinder. De eersic serie rneldingen had

14.VII, 400 op de I7de). Een sterke st,gmg.

1983).

'

exemplaren waargeno-

.

bleven de aantallen laag om pas na de cerste eeac

•

H.,ideliik beter te worden (154 op

.

5OO) tot half sep-
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den nog slcchts ecn enkelc dag mcer dan ticn exeinpiarcn geteld. Dat er nog laat rupsen gc-
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wccst zijn blijkt iiit de vondst van vijf poppen ic Egmond-Binnen op 24 en 27.X. Ecn daarvan
Icvcrdc 8.XI dc vlinder, uit de andere kwamen sluipvliegcn. En van 21-24.XI werd tc Ilulst
cike dag een zecr gave Gamma aangelroffcn. Dc slotdalum was 12.XII, toen le Sillard huiten
nogeen vlinder werd opgemerkt(M. Delnoyc). Jaartotaal: 26.000.
19. Aiilogriipha hraclea (Denis & Schiffcrmiilier). NicI minder dan vijf cxcmplarcn wcrtlcn

ticulars are mentioned.

van deze fraaic vlinder vermcld: 26.VI te Twekkelo, 17.VII in dc Arnsterdamsc Waicrleiding-

northern direction.

diiinen (Moslcrdix)s bij Zandvoort), 19.VII Ic Naarden en 23.VII te Epcn en Sustcrcn.

20. Rltodoinetra sucrana (Linnaeus). Op 10.VII werdcn twee mooie exemplaren aangctroffcn, het ene in het Mosterdbos, hel andere te Vinkeveen. Op 24.VIII werd ecn zeer vcrs S te

1. Iphiclidcs podalirins. One at a plant exhibition in Amsterdiim.
2. Picri.s hrassicac. On 6 .lime a small number in the south of Dutch Limburg migrating in

3. Cxdias hyale. Observed from mid July till the first week of October, dispersed in a great
part of the country. Total number 2.50.
4. Colias croccus. Only 25 specimens.

5. Vanessa alalania. One on 3 March, six on four days at the end of April, a continuous row

nenwiitcr, 8.IX te Melissant, 9.IX te Kortgcne en op de Kallenkoter heide (ten oostcn van

of dates from early in May till far in November, one on 4 December. Total number 20,000,

Stcenwijk), 16.IX te Diever en 24 en 25.IX tclkens den te Chaam. Samen dus 10 exemplaren,

only surpassed in 1958 and 1964.

na de 33 van 1966 het bcste jaar voor Nederland.

6. Cyndda cardtii. The first on 25 April, in May only on six days, a continuous row of dates
from the end of May till the beginning of October, at first in rather small numbers, but the first
Dutch born generation (August) much better. The second one in the course of September

Kortgcne.

22. Sclcrocona aciitelliis (Evcrsmann). Dc status voor onzc fauna blijft twijfclachtig. Op
7.VII werd een vers exemplaar te Heerde gcvangen (J. Wolschrijn).

23. Udca luiecdi.s (Hiibner). Van deze in Nederland heel wcinig waargenomcn Pyralidc ving
B. van Aartscn op 17.VII een exemplaar te Colmont.

24. Udca ferrufialis (Hiibner). Uitsluitend waargenomcn in de herfst, van 4.IX-5.XI. In to-

t;i:il wcrden 16 exemplaren aangetroffen, de rneeste in September. Vindplaatsen: Lbg.: Stein;
Zl.: Ilulst, Kortgcne; ZIL: Melissant, Rotterdam.

much smaller. Total number 3750, very gooil for this species.
7. Issoria lalhonia. 8 far outside their normal habitat, the dune area along the coast of the
North Sea.

7a. Fahriciana adippc. Not indigenous in the Netherlands. One on 5 August in the south of
Dutch Limburg.

8. Polyonunaiiis coridon. Not indigenous. One in the same pUice and on the same date.
9. Achcronlia atropos. 13 moths, 21 caterpillars, 4 chiysalids. Better than many preceding

25. Noinophila noctiiclla (Denis & Schiffermiiller). Eerste waarnerningen: 1 1.VII te Stein
en 13 en 21.VII te Kortgene. In VIII werd de vlinder op zeven data gcmeld, in IX op 15, in X
op tieht en in XI op vijf. De slotdatum was 7.XI, toen nog een nociuclla op de Iloge Veluwe

10. Ayrius coiivolvidi. 86 moths, 12 caterpillars, 2 chrysalids. Only surpassed by 1945, 1950
and 1976. The first moth on 5 July, a few in August, but by far the greater part in September, a

werd gezien (R. Schouten). Het aantal per dag was steeds klein, meest een of twee, alleen op

few in October, the last on 7 November.

29.IX zeven. In totaal werdcn 65 exemplaren gcmeld, voor deze soort heel rcdclijk.
Vindplaatsen. Lbg.: Stein, Wellerlooi; NB.: Helenaveen, Soerendonk; Zl.: Kortgene; ZIL:
Melissant, Oostvoorne, Bierlap (Wassenaar); NIL: Natirden, Zwanenwater; Gdl.: Hoge Velu

week of June till the first week of August, descendants from the end of August till far in Octo

we; Fr.: Ried.

j) >

In the report tibout the migrating Lepidoptera in the Netherlands in 1982 the following par

Spijkcnisse gevondcn, terwiji in September nog zeven exemplaren voigden; 6.1X bij het Zwa-

21. Orthnnama obslipaia (Fabricius). Slcchts twee exemplaren: 17.V te Ruincn en ll.X te

is

191

26. Palpita unionalis (Hiibner). Van deze opvallende witte Pyralidc werdcn niet minder dan
25 exemplaren gcmeld, een record (tot nog toe was dat in 1966 met acht!). De eerste werd
10.VII te Kortgene aangetroffen (J. van Vuure). Daarna volgde een serie data van 26.VIII-

8.x en tenslotte een nakomer op 22.X te Oosthuizcn (W. van Rooijen). Deze gegcvens stemmen wccr goed met de Britse overccn, al is het totaal daar belangrijk hoger, namelijk ongevcer 80(1. c.).

Vindplaatsen. Lbg.: Stein; Zl.: Ilulst, Kortgene; ZIL: MelLssant; NIL: Oosthuizcn, Zwiinenwater, Dc rijkste waren Kortgene met 13 exemplaren en Melissant met 6.

27. I'hilella xyloslella (Linnaeus). Op 15.V werd het eerste exemplaar te Melissant aange
troffen. Daarna steeg het aantal bijna met dc dag tot het op 4.VI al 329 bedroeg. Deze sterke
tocname was echter zeer plaatselijk. In totaal werdcn in mei bijna 4(X) exemplaren gcmeld, in
juni bijna 1.300. Maar vreemd genoeg werd de Koolmot daarna veel schaarser. Wei was hij
aanvankelijk bijna elke dag wcl ergens present, maar de dagtotalen stclden in de regel weinig
voor. Het maandtotaal van juli was dan ook slcchts 300, van augustus nog maar 40 en van Sep
tember slcchts 32. Begin oktober was xylostella in vrij veel exemplaren aanwezig op de heide tc
Haarle (W. Oord), maar verder werd slcchts hier en daar ecn enkele gezien. Na 5.X werd nog
e'en op de 16de te Melissant aangetroffen. I let jaartotaal bedroeg 1600.

years.

11. Macroglossnm sicllaianim. 141 moths, caterpillars in August. Immigrants from the first
ber.

12. Ayrolis ipsilon. Immigrants from mid May till the beginning of July, the next generation
from the end of July till the end of October, maximum about mid September. Total number of
moths 702, the highest after 1970.
13. I'cridruma saiicia. 25 moths,only seen from 1 September till 5 November.

14. Uclicovcrpa armigera. Two, the first on 29 September, the second on 2 November.
15. HcUothis peliiycra. Three, all in September.

16. Spodoptcra cxiyiia. Eight, one in July, one in August and six in September, correspon
ding with the data of the British Isles.
17. Trichopliisia ni. Two,one in July, the other in October.

18. Autoyramma yamnui. The first on 5 Mtiy, low numbers till mid July, then gradually more
numerous, till in the beginning of August daily totals of more than 1000 were reached. After
mid September strongly diminishing, feebly present in October, a few in November and the last
on 12 December. Total number 26,000.

19. Auioyrapha braciea. Five, one at the end of June, the others in July.
20. Rlwdomctra sacraria. Ten,two in July, one in August and seven in September.
21. Orthonama obslipaia. Two,one in May,the second in October.
22. Sclcrocona acuiclltis. The status of this species in the Dutch fauna is not yet clear. One
on 7 July in the province of Gelderland.
23. Udca liiicalis. In the Netherlands doubtless a rare immigrant. One on 17 July in the

Tot slot dank ik alle medewerkcrs en in het bijzondcr dc hecr C. Felix, secretaris van de
vlinderstudiegroep te Maastricht en de heer G. Slob, beheerder van het Natuurhistorisch Mu

south of Dutch Limburg.

seum te Leeuwarden, die mij de bij hen binncngekomen meldingen tocstuuiden.

in the first week of November.

24. Udca fcrruyalis. Sixteen, eight in September, one in the first week of October and seven
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25. Noniophila iiociuella. 65 specimens were caught between 1 1 July and 7 November, most
of them in September.
26. Pdlpiia iminnalis. 25, a recorcl for the Nctiicrlancis. First on 10 July, followed by a scries
of 23 from 26 August till 8 October, the 25th on October 22.
27. Pluii'lla xylosiella. Observed from 15 May till 16 October. Best month was June, but
thereafter the number strangely diminished. Total number only 1600.

REGISTER
voor een naam duidt een naam aan die nieuw is voor de wetenschap.
before a name denotes a name new to science.

voor ecu naam geeft een soort of vorm aan die nieuw is voor de Ncderlandse fauna,
before a name denotes a species or form new to the Netherlands fauna.
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ACARIDA

*aesculi, Ncophyllobius 42
bakuriancnsis, Eotetrtmychus 109
carpini, Eotetranyehus 109
earpini vitis, Eotetranyehus 109
fremontii, Eotetranyehus 11 1

BUSVINE,.1. R., 1983. INSECTS AND HYGIENE. The biology and control of insect pests
of medictil :md domestic importance. 3e druk. pp. Vlll, 568; 652 rcferenlies; index 16 kolommcn. Chapman and Hall, London etc.; ISBN 0-412^-25360-7 (Science Paperback). Prijs
£ 12,50.

De eerste druk van dit boek stamt uit 1951. De derde druk verschecn votrr het eerst in 1980,

maar men zond ons de onlangs verschencn paperback editie ter bespreking. I7at er van een
entomologisch boek meerdere drukken vcrschijncn is niet gewoon, maar dit is ook een tamelijk ongcwoon boek. Met gecft alles wat dc ondcrtitcl bclooft, en tiog veel nicer: een lijst van
chemische preparaten, allerlei determinatietabellen (vooral voor de larven), mededelingcn
over aard en ernst van de schade (in de Verenigde Saten sterven jaarlijks meer mensen door
steken van Hymenoptera dan door slangcbeten), zeer veel biologische details, ook quantitatieve gegevens over tempcratuur-prcfercnties, levensduur etc. Ik vond dat het boek een beetje
rommelig in elkaar leek te zitten, maar ,.alles" staat erin.
Dit zijn de bclangrijkste hoofdstukken: organisatie van prevcntic en bestrijding (vooral,
maar lang niet gehecl, op Engeland gericht); niet-chemische bestrijdingsmethodcn; chemische
middelen; bloedzuigende Diptera; huis- en vleesvliegen; parasiclcn; plagen in Icvcnsmiddelen;
plagen in afval en afvalwater; kleermotten en tapijtkevers; houtboorders; stckende, bijtende
en irriterende insektcn, en hinderlijkc insckten.
Deze goedkope editie maakt het boek nu ook toegankclijk voor tdlen die niet zozeer professioneel, maar uit belangstelling of zijdelings in de sicchte kanten van zes- en achtvoctcrs geinteresseeril zijn. Misschien met de ..Elseviersgids voor nuttige en sehadelijkc dieren" ernaast
wcgens dc gemakkelijkcr determinaties, zullen zij bijzondcr veel aan dit bock hebben. —

gambelii, Eotetranyehus 111
populi, Eotetranyehus 109, 167
pruni, Eoletrimychus 109
ranomafanae, liotetranychus 11 1
rubiphilus, Eotetranyehus 109 sqq
saxatilis, Ncophyllobius 46
Schizotetranychus 109
smithi, Eotetranyehus 11 1
tiliarurn, Eotetranyehus 109
MYRIAPODA

despectus, Trogophlocus 66
discrctus, Hydroporus 66
domesticum, Xyloterus 68
dubia, Myllacna 67
fennicum, Lathrobium 66

gentilis, Gyrophaena 67
granularis, Graptodytes 66
heeri, Lesteva 66
helluo. Mister 57
incerta, Mordellistena 89
italicum, Omalium 66

joyi, Gyrophaena 67
joyides, Gyrophaena 67
kirbii, Catops66
kochi, Mordellistena 89

*lntitarsis, Mordeilistena 88
longicornis, Mordellistena 89
melanocephalus, Othius 66
minima, Gyrophaena 67

DIPLOPODA

nemoralis, Quedius 67

niger, Geotrupes 67
Ccntrodesmus 12, 13

nigrinus, Aderus 98

Cylindroiulus 1 14
Harpagomorpha 12

obsoletus, Dicheirotrichus 65

*Pleurodesnuis 9 sqcj
scandinavius, lulus 114

*scrralatus, Pleuroporodesmus 10 sqq
simile, Craspedosoma 114

nigripenne, Agathidium 66
obsoletus, Hcterocerus 67

orichalcia, Chrysolina 68
palustris, Stenus66
parva, Oligota 67

HEXAPODA

paykulli, Aphodius 68
plumbeum. Xestobium 115
quadratum, Lathrobium 66

COLEOriERA

rufa, Aegialia 68

aini, Agelasticti 57

rufus, Anthocomus 116

analis, Bolitobius 67

salicariae, Lythraria 68

anguslus, Dromius 65
angustus, Othius 66

sicula, Lesteva 66

argus, Hcnosepihichna 165
bajulus, Hylotrupes 115

striolatus, Agabus 105 sqq
subnigritulus, Gabrius 66
subsquamosa, Mordellistena 89
substriatus, Stephanopachys 113, 116

W. N. Ellis.

rufipes, Nothiophilus 65

PERSONALIA

Op 5 oktober overlecd, op een leeftijd van 67 jaar, prof. dr. J. de Wilde, sedert 1964 lid van
onze vcreniging. Hi] was een prominent insektenfysioloog. Op grond van zijn grote wctenschappelijkc verdiensten benoemde dc Ncderlandse Entomologische Vcreniging hern tot erelid.

'eurtula, Cyphaea 40
Cyptochirus 91

bilinealus, Graptodytes 66

bipunctatus, Euastethus 66

striola, Hydroporus 65

ccrvus, Lucanus 75

subvillosus, Ptomaphagus 66
tabaci, Tricorynus 115

coccineus, Anthocomus 116

trogiformis, Drepanocerus 91

corticinus, Trogophlocus 66
crcnulalus. Georyssus 67

villosoviridescens, Agapanthiti 124

britteni, Hydrticna 179

umbratilis. Philonthus 66
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