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(Matthews & Matthews 1978) is dit een wijze van bescherming tegen vogelpredatie die ken¬
merkend is voor soorten die in een lage populatiedichtheid voorkomen.
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VONDSTEN VAN EUPITHECIA EXPALLID AT A (DOUBLEDAY) IN HET ZUID¬
OOSTEN VAN LIMBURG (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE). Tot nu toe zijn slechts
enkele exemplaren van deze spanner in Nederland gevangen. De „Catalogus der Nederlandse
Macrolepidoptera” vermeldt de eerste vondst voor Nederland (Aalten, 1947) en een tweede
exemplaar uit Zuid-Limburg (Stein, 1963). Lempke tekent hierbij aan te vermoeden dat in het
laatstgenoemde gebied de soort meer voorkomt, gezien de waarnemingen rondom Aken.
Op 9.VIL 1983 werden bij Vijlen twee exemplaren van expallidata op licht gevangen. Eén
van deze exemplaren was al afgevlogen (datum!), het andere vrij vers. Op 6.VIII van dat jaar
verscheen het derde individu. Natuurlijk ben ik in het najaar rupsen gaan zoeken. Als voedsel¬
plant kwam eigenlijk alleen Senecio nemorensis L. (fuchsii C. C. Gmelin) in aanmerking, om¬
dat andere Senecio-soorten en Solidago virgaurea L. in dat gebied te weinig voorkomen.
Een middag „kloppen” bracht ongeveer 80 rupsen op. Meer dan de helft was geparasiteerd,
de overige leverden vrijw'el alle vlinders. 19 van E. expallidata (uitkomstdata 14.VII-3.VIII),
13 E. virgaureata Doubleday en 1 E. absintiata (Clerck). Ook in 1984 werd op dezelfde plaats
geregeld met licht gevangen, maar de soort werd dat jaar niet waargenomen. Rupsen waren
echter weer in aantal aanwezig.
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