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Abstract: Ptilophora plumigera is recorded for the first time from The Netherlands: several specimens were caught at

light in Terziet in the southernmost part of the province of Limburg. Data on morphology, biology and distribution of the
species are summarized and its possible establishment in The Netherlands is discussed.
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Fig. 2. PtUophora plumigera, 9, België, Teuven, ab
ovum 30.x. 1986 (foto F. Cupedo en A.L.M. Rutten).
Fig. 1. PtUophora plumigera, â, Terziet (Limburg),
2.XÜ.1993 (foto F. Cupedo en A.L.M. Rutten).

gera zich in ons land heeft gevestigd, maar de

in december, en bij wijze van uitzondering

nen ook zwervers uit België zijn geweest.

waargenomen Nederlandse exemplaren kun¬
ook later, tot begin maart (Forster & Wohl¬

Mogelijk is de soort ook in naburige bosgebie¬

fahrt, 1960; Rougeot & Viette, 1983). De vlin¬

den, bijvoorbeeld in de Vijlenerbossen, aan te

ders komen veelal in de herfst na de eerste

treffen. De zeer late vliegtijd zou de oorzaak

flinke

nachtvorst

uit.

De

Duitse

namen

kunnen zijn van de

late ontdekking van

“Frostspinner” (Eckstein, 1915) en “Ahom-

PtUophora plumigera in ons land. Veel vlin-

wald-Frostspinner” (Rougeot & Viette, 1983)

derwaamemers zijn laat in het seizoen bij de

zijn daarom goed gekozen.

vaak onaangename weersomstandigheden niet
meer aktief.

De vlucht kan vanaf 17.30 uur tot na mid¬
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onze eigen ervaringen en die van Seiler
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Onze dank gaat uit naar de heren F. Cupedo (Geulle) en
A.L.M. Rutten ( Venray) voor het vervaardigen van de foto’s.

Remersdaal (België) slechts drie vlinders, bij
temperaturen onder nul!

Vanaf 22.30 uur

steeg de temperatuur geleidelijk en telde hij
tussen 23.00 en 01.30 uur vijftig exemplaren
van P. plumigera en vijftig van Poecilocampa
populi (Linnaeus) (Lasiocampidae).
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Verspreiding
Het areaal van deze soort strekt zich uit van
Zuid-Scandinavië tot het Iberisch schiereiland
en van Zuid-Engeland tot aan de landen rond
de Zwarte Zee (Rougeot & Viette, 1983). Wij
bevinden ons aan de uiterste noordwestgrens
van het verspreidingsgebied van PtUophora
plumigera.

Discussie
Het is niet ondenkbaar dat PtUophora plumi-
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