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Interessante waarnemingen en vangsten van Lepidoptera in 1982 

door 

B. J. LEMPKE 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam 

ABSTRACT. — Interesting observations and captures of Lepidoptera in 1982. Euxoa lidia 

(Stoll) was again found in the same district as in 1981, so that this rarity is very probably indige¬ 

nous here. Thanks to the fine summer several species had a partial extra generation, e.g. Plusia 

putnami (Grote) in which this is seldom observed. New localities could be ascertained for a 

number of species. 

De fraaie zomer van 1982 is niet alleen gunstig geweest voor migranten, ook diverse inheem¬ 

se soorten hebben ervan geprofiteerd. Dat blijkt niet alleen uit de aantallen individuen, maar 

ook uit het voorkomen van opvallend late exemplaren, afkomstig van rupsen of poppen die 

zich verder hadden ontwikkeld. De meest opvallende waren: Leucoma salicis (Linnaeus) op 

30.VIII, Drepana falcataria (Linnaeus) op 20.IX, Ochropleura plecta (Linnaeus) op 2.XI, 

Mamestra brassicae (Linnaeus) op 10.XI, alle te Oosthuizen (W. van Rooijen). Van Euproctis 

similis (Fuessly) werden van 17-19.IX ongeveer 20 exemplaren in de Mariapeel (bij Helena- 

veen) op licht aangetroffen (K. Alders). Van Diacrisia sannio (Linnaeus) vloog op 26.VIII een 

9 in de duinen bij Egmond-Binnen (Br. F. Melkert) en op 15.IX een 6 bij Havelte (A. de 

Jonge). De zeldzame tweede generatie van Apeira syringaria (Linnaeus) werd op 10 en 5.IX te 

Steenwijk gevangen, terwijl van Heodes tityrus (Poda) half IX diverse exemplaren van een der¬ 

de generatie bij Havelte werden aangetroffen (A. de Jonge). 

Verdere gegevens zijn gerangschikt in volgorde van de families. 

PSYCHIDAE 

Epichnopteryx retiella (Newman). Weer een nieuwe vindplaats in het noorden van het land! 

In mei vlogen talrijke mannetjes in een vochtig laagveengebied met struikgewas in de omge¬ 

ving van Nijeveen (A. de Jonge, G. Padding). 
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PYRALIDAE 

Phlyctaenia perlucidalis (Hübner). Twee vangsten van deze schaarse vlinder: Beusichem, 

9.VI (M. Melchior) en Melissant, 17.IX (K. J. Huisman, exemplaar van een tweede genera¬ 

tie!). 

HESPERIIDAE 

De nu zeer lokale Carterocephalus palaemon (Linnaeus) werd op 31.V en 12.VI op een paar 

moerassige terreinen in Twente waargenomen. Pyrgus malvae (Linnaeus) vloog op 23.V zeer 

talrijk te Nijeveen en was eveneens heel gewoon te Wanneperveen. 

PAPILIONIDAE 

Papilio machaon Linnaeus. Behalve van het zuiden en midden van Limburg werd de vlinder 

ook gemeld van Drempt en Maarssen, terwijl te Hulst een rups werd aangetroffen. Heel ver¬ 

rassend waren vier meldingen uit Friesland: Appelscha (7.VIII), Siegerswoude (begin VIII) en 

Irnsum (omstreeks 10.VIII), terwijl 16.IX een rups te Drachten werd gevonden. 

PIERIDAE 

De eerste generatie van Pieris brassicae (Linnaeus) werd als talrijk gemeld uit Friesland, 

Drenthe en westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Met de tweede was dit in nog sterkere mate het ge¬ 

val: enkele honderden op een veld met doorgeschoten kool te Wier (Fr.), zeer talrijk bij De¬ 

venter, 't Harde, Rhenen, op de Floriade te Amsterdam, in de polders van Walcheren. De der¬ 

de vloog eind VIII bij honderden te Harderwijk, maar was overigens in matig aantal aanwezig 

tot in X. 

Artogeia rapae (Linnaeus) vertoonde vrijwel hetzelfde beeld: plaatselijk zeer talrijk in de 

zomer en een derde generatie die tot in begin X werd gezien. Op 2.X werden nog kleine rups¬ 

jes op kool aangetroffen te Oosterbierum (D. Stienstra). Van Gonepteryx rhamni (Linnaeus) 

werd nog op ll.XI een exemplaar gezien te Jubbega en een ander te Lottum. 

LYCAENIDAE 

Quercusia quercus (Linnaeus) was zeer gewoon te Havelte en op de Kallenkoter heide, vrij 

talrijk in de Loenermark en vloog half VII bij tientallen te Vijlen. Satyrium ilicis (Esper) vloog 

eveneens talrijk bij Kallenkote. De eerste Celastrina argiolus (Linnaeus) werd al op 26.III ge¬ 

zien. In de omgeving van Drempt vloog deze soort de hele zomer in groot aantal en ook bij 

Havelte en Uffelte was de tweede generatie bijzonder talrijk. Aricia agestis (Denis & Schif¬ 

fermüller) was bij Egmond-Binnen zo talrijk als nooit te voren. 

NYMPH ALIDAE 

Ladoga Camilla (Linnaeus) wordt zelden in het westen gezien. Een waarneming in 1982: op 

11.VII één in een tuin te Maasdam (G. Ouweneel). Bij Hoog-Keppel werden op 8.VII 25 

exemplaren geteld, de meeste op bloeiende bramen. Apatura iris (Linnaeus) werd weer op 18 

en 19.VII gezien bij kasteel Wegdam in Markelo. Ook in Noord-Brabant was de vlinder weer 

present. 

Aglais iirticae (Linnaeus) was eind VlI-begin VIII in grote aantallen aanwezig, vooral in het 

noorden en midden van het land. Opvallend was het soms zeer onrustige gedrag van de vlin¬ 

ders: fladderend op de bloemen zittend en dan weer weg schietend naar een andere plant. Ook 

de derde generatie vloog goed, maar eind IX verdween de vlinder toch op veel plaatsen. Heel 

late waarnemingen: op 6.XI te Ochten en 29.XI te Nummer Eén (westelijk Zeeuws-Vlaande- 

ren). 
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Nymphalis polychloros (Linnaeus) werd op verschillende plaatsen gezien: twee bij Vijlen op 

19.VII, bij Eys op 16 en 21.IV telkens één en twee in VIII, één bij Cadier en Keer, op 15 en 

19.VII telkens twee op verschillende plaatsen bij Venlo. Nymphalis antiopa (Linnaeus) werd 

ook weer eens waargenomen: in VIII een exemplaar op d’Observant bij Maastricht (J. Moo- 

nen) en 4.VIII een tweede te Amersfoort, dat met veel zweefvertoon en onbereikbaar hoog 

vloog (K. Nieuwland). 

lnachis io (Linnaeus). Evenals A. urticae was ook io eind VII, begin VIII plaatselijk talrijk, 

bijv. enkele honderden op distels bij Westerbork, op 17.VII honderden op Eupatorium bij 

Middelharnis. Ook nu weer gingen al begin VIII veel exemplaren in diapauze. Zo werden op 

3.VIII reeds enkele tientallen aangetroffen in de rietwerkershut op de Esseplaat in het Hol- 

landsch Diep, die op 4.IX. 1981 veel exemplaren in diepe rust herbergde. Nu was het een 

maand vroeger, het verzamelen van de dieren begon blijkbaar pas en de diapauze was nog niet 

volledig zodat ze nog makkelijk te storen waren (H. Bunjes). In het nabijgelegen Numansdorp 

werden eveneens twee concentraties waargenomen: op 5.VIII 50 in een onderhuis tegen het 

balkenplafond en op 15.VIII 40 op een zolder. De tweede generatie was tot begin X present. 

Een heel laat exemplaar werd nog 21 .X te Middelburg gezien. 

Polygonia c-album (Linnaeus). In Zuid-Limburg in 1982 plaatselijk gewoon. Vindplaatsen in 

Zeeland: Clinge, Hulst, Oostburg, Groede, Valkenisse. Nu ook wat noordelijker: op 14.VII te 

Eldrik (bij Hummelo) en in dezelfde tijd bij Winterswijk. 

Araschnia levana (Linnaeus) was vooral in het oosten en zuiden zeer gewoon. Op veel plaat¬ 

sen werd ook de alleen in gunstige jaren voorkomende derde generatie gezien. Groningen be¬ 

gint nu ook wat beter bekend te worden: Heiligerlee, Haren (sterk toenemend, mevr. Duijm), 

Marum, Opende, Leek. Maar ik ken nog steeds geen vindplaatsen uit Westerwolde. Wie kijkt 

daar eens? Nieuw in Friesland: Anjum, Kleine Wielen, in NH: het Amstelpark te Amsterdam, 

Sloterdijk, Oostzaan, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Heemskerk, Egmond-Binnen, in ZH: 

Middelharnis, in Zl: Noord-Beveland, landgoed Ter Hooge op Walcheren, Retranchement. 

Issoria lathonia (Linnaeus). In het Duindistrict van 29.IV tot 3.X waargenomen, maar over 

het algemeen niet in opvallend aantal. Bij Egmond-Binnen, waar Br. F. Melkert speciaal op de 

vlinder let, was het hoogst genoteerde aantal per dag slechts 17 op 29.VIL Evenveel werden er 

op 29.VIII bij Noordwijk geteld. In VII en VIII werd lathonia van Terschelling en Ameland 

gemeld, maar ook daar was het aantal klein. De populatie bij de Brabants-Belgische grens was 

nog present. 

SATYRIDAE 

Pararge aegeria (Linnaeus). De vlinder hoort thuis in de schaduw van loofhout, maar soms 

worden exemplaren ver van zulke terreinen aangetroffen. Zo werd aegeria in 1982 gezien te 

Melissant, voor het eerst op Noord-Beveland, midden in Veere en Middelburg, te Groede, Re¬ 

tranchement en Oostburg. Op het landgoed Klarenbeek bij Doornspijk, in het goede biotoop 

dus, werden op 31.VII 36 exemplaren geteld. Maar in de omgeving van Havelte is aegeria sterk 

achteruitgegaan. En bij Drempt, waar het ook niet ontbreekt aan goede terreinen, is de vlinder 

al in geen tien jaar meer waargenomen, schrijft de heer Naves. 

Aphantopus hyperantus (Linnaeus) vloog wel massaal bij Drempt, was talrijk in het Spijkbos 

in Oostelijk Flevoland en werd voor het eerst op Noord-Beveland gezien. 

Als talrijk werden gemeld: Coenonympha pamphilus (Linnaeus), honderden aan de wegber¬ 

men bij Middelharnis; Pyronia tithonus (Linnaeus), massaal bij Middelburg, gewoon bij Groe¬ 

de, Retranchement, Zuidzande en Oostburg; Maniola jurtina (Linnaeus), bijzonder talrijk in 

de duinen bij Wassenaar; Hipparchia semele (Linnaeus), zeer talrijk op de heide bij Kallen- 

kote. 

THYATIRIDAE 

Cymatophorina dilata (Denis & Schiffermüller) is nog steeds gewoon in Zuid-Limburg. Van 

10-17.IX verschenen ongeveer 90 exemplaren op het scherm te Terziet. Hetzelfde geldt voor 
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Achlya flavicornis (Linnaeus) waarvan op 26.III te Eperheide ongeveer 100 geteld werden. 

Hierbij waren 20 van de zwarte f. pseudalbingensis Franzius, in 1938 beschreven en in 1969 

voor het eerst in Nederland aangetroffen (Epen en Vijlen) (M. Prick). 

GEOMETRIDAE 

Faunistisch belangrijk zijn de volgende opgaven: 

Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer). Gebonden aan het voorkomen van Groot spring¬ 

zaad (Impatiens noli-tangere L.). Terziet, 10.VI en 9.VII (en in 1979 een tiental te Geulle) (M. 

Prick). 

Perizoma blandiata (Denis & Schiffermüller). Tot nog toe uitsluitend bekend van het zuiden 

en midden van Limburg. Nu ook aangetroffen in de Mariapeel op 2.VIII (K. Alders). 

Rheumaptera cervinalis (Scopoli). Nieuwe vindplaatsen van deze aan Berberis (ook ge¬ 

kweekte!) gebonden soort: Miste (in de Achterhoek) en de Mariapeel (K. Alders). 

Eupithecia insigniata (Hübner). Eén van de zeldzame soorten van dit grote genus werd ver¬ 

meld van De Zilk (ZH.), 19.V, en Weesp, 23.V (A. van Tuijl), Terziet, 15.V (en 6.V.1980) 

(M. Prick). 

Minoa murinata (Scopoli). Bijna alleen bekend van een paar vindplaatsen in Limburg. 

Nieuw: Terziet, 2.VIII (M. Prick). 

Deileptenia ribeata (Clerck). De rups leeft volgens de literatuur in hoofdzaak op sparren. In 

de loop van deze eeuw is de aanplant van deze bomen belangrijk uitgebreid. De vlinder heeft 

daardoor zijn Nederlandse areaal geleidelijk aan kunnen vergroten. Nieuwe vindplaatsen wa¬ 

ren in 1982: Diever, 13.VII (J. van Oort) en Spier, l.VII (K. Alders). 

ARCTIIDAE 

Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer). Enkele nieuwe vindplaatsen van deze lokale vooral op 

vochtige terreinen voorkomende soort waren: Steenwijk, 3.VII (A. de Jonge), Diever, 26.VII 

(J. van Oort), Kalenberg, 29.VI, Wilnis, 3.VI, Beusichem, 1 l.VII (alle wijlen M. Melchior). 

NOCTUIDAE 

Euxoa lidia (Stoll). Heerde, 16.VII een (afgevlogen) exemplaar. Een bevestiging van de 

vangsten van 1981. We mogen nu wel aannemen dat deze rariteit op de Veluwe inheems is. 

(De auteur van de soortnaam is niet Cramer, zoals in de Naamlijst abusievelijk vermeld is, 

maar Stoll, die Cramers Uitlandsche Kapellen na diens dood in 1780 completeerde. Zie Opi¬ 

nion 516). 

Agrotis puta (Hübner) was in 1982 opvallend talrijk te Stein. Van 27.IV-3.VI telde Pater 

Munsters er 130 exemplaren. Daarna verscheen de vlinder weer in VIII (niet geteld) en ten¬ 

slotte opnieuw van 12.X-8.XI in 10 exemplaren, duidelijk in drie generaties. Andere (bijna alle 

nieuwe) vindplaatsen waren: Heerlen, Susteren, Meijel, Mariapeel, Vessem, Beusichem, 

Naarden, Amersfoort, Oosthuizen, Zwanenwater (hier ook al in 1980 en 1981) en Steenwijk 

met vangsten in V, VIII en IX. 

Mythimna albipuncta (Denis en Schiffermüller). Slechts één exemplaar van de eerste genera¬ 

tie werd gemeld: 20.VI, Geulle. De tweede werd van 29.VII-5.IX gezien, maar bijna overal in 

slechts één exemplaar. Vindplaatsen waren: Lbg.: Cadier en Keer, Geulle, Heerlen, Stein, 

Susteren, Tegelen; NB.: Mariapeel; ZL: Hulst, Kortgene; ZH.: Den Bommel, Melissant. In 

totaal nog geen 20 exemplaren. 

Mythimna l-album (Linnaeus). Van de eerste generatie werden weinig exemplaren gezien: 

21.VI drie te Beusichem, 8.VII één te Stein. De tweede werd gezien van 30.VIII-17.IX, het 

meest te Stein (30 exemplaren) en te Beusichem (ongeveer 50, na het overlijden van de heer 

Melchior voortgezet door Alex de Graaf). Verdere vindplaatsen: Lbg.: Terziet, Maasbracht, 

Tegelen; NB.: Mariapeel; ZH.: Melissant; Gdl.: Drempt. Totaal aantal: 110. 
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Cucullia absinthii (Linnaeus) was tot nog toe alleen uit het zuiden van het land bekend. Op 

11.VI werd nu een exemplaar te Weesp gevangen (C. van Tuijl). 

Acronicta alni (Linnaeus). Vooral buiten Zuid-Limburg een grote zeldzaamheid. Vindplaat¬ 

sen in 1982: Terziet (bij Epen), 16.V en 10.VI (en daar in 1980 twee exemplaren op 7.VI en 

negen op 9.VI) (M. Prick), Ratum, 20.VII een rups op Berk, die evenwel voor de verpopping 

dood ging (S. de Boer). 

Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller). De eerste generatie werd waargenomen van 

21.V-18.VII (hoogste dagtotaal 22 op 5.VI), de tweede van 3.VIII-19.IX (hoogste aantal 118 

op 14.VIII). In totaal werden 892 exemplaren geteld, geen record, maar veel beter dan in de 

meeste jaren. Vindplaatsen: Lbg.: Heerlen, Stein; NB.: Mariapeel; ZI.: Kortgene; ZH.: Me¬ 

lissant, Oostvoorne, Brielle; Gdl.: Drempt. 

Chrysodeixis chalcites (Esper). Te Leidschendam van 15.VII-12.X bijna elke avond in klein 

aantal op Phlox en Buddleja, ook een enkele keer overdag (Th. Blokland). Te Berkel was chal¬ 

cites vrijwel dagelijks present van 25.VII-3.X, in totaal 260 exemplaren (het grootste deel wel 

rechtstreeks uit de kassen), maximum 28 op 19.IX (C. de Veld). Buiten deze centra vermeld 

van de duinen bij Zandvoort op 26.VI (zeer vroeg!), een vers exemplaar (I. Kaijadoe), 

Oosthuizen 31.VIII, het Zwanenwater 3.X, Brielle 13 en 17.IX, Melissant 4 en 10.IX, Kortge¬ 

ne 19.IX, Mariapeel in IX. Begin X vond ik thuis op een bos chrysanten een heel jonge rups. 

De vlinder daarvan verscheen 29.XI. 

Macdunnoughia confusa (Stephens). Eerste generatie van 5.V-10.VI, het meest in Limburg, 

maar ook op enkele plaatsen in het midden van het land: Breukelen, Weesp, Beusichem, Nij¬ 

megen. Van 6.VII-begin X vrijwel iedere dag gezien, daarna minder regelmatig, tot vangsten 

te Stein op 25.X en Den Bommel op Overflakkee (eind X) de rij sloten. In die lange periode 

twee toppen, 23.VII-15.VIII en de belangrijkste 5.IX-19.IX met dagmaximum van 30 op 

10.IX. Waarschijnlijk dus drie generaties, waarvan de tweede en derde zonder onderbreking in 

elkaar overgingen. In totaal werden 635 exemplaren geteld, een record. 

Vindplaatsen. Lbg.: 23; NB.: Helenaveen, Son, Chaam, Etten-Leur, Woensdrecht; Zl.: 

Hulst; ZH.: Den Bommel, Melissant, Ouddorp. Brielle, Rotterdam, Berkel, Alblasserdam, 

Zoetermeer, Vreeswijk; NH.: Naarden, Weesp, Hoogwoud; Utr.: Breukelen, Amersfoort; 

Gdl.: Beusichem, Nijmegen, Arnhem, Voorstonden, Drempt; Ov.: Hengforden, Steenwijk, 

Twekkelo; Dr.: Havelte, Ruinen. 

Lamprotes c-aureum (Knoch). Twee nieuwe vindplaatsen van deze zeer lokale soort: Vinke- 

veen, 9.VII (M. Melchior) en Ruinen, 15.VII (R. Westerneng). 

Plusia putnami (Grote). Vooral een soort van vochtige gebieden. In de Mariapeel talrijk (K. 

Alders). Te Steenwijk zowel op 7.VIII als op 4.X twee exemplaren (G. Padding). De tweede 

generatie was tot nog toe alleen waargenomen door W. Boer Leffef (Lempke, 1966). 

Catocala sponsa (Linnaeus). Na de opvallende invasie, vooral in het westen van het land, in 

1976 (zie Ent. Ber. Amst. 37: 113-116, 1977) werd het Karmozijnrode weeskind niet meer ge¬ 

zien, tot de vlinder in 1982 in Zuid-Limburg opdook: op 11.VIII te Stein (Pater A. Munsters), 

op 20.VIII te Sint Joost (J. Aben). 

Tot slot mijn dank aan allen die gegevens instuurden voor de samenstelling van dit overzicht. 
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Twee nieuwe Nederlandse vlindersoorten (Lepidoptera: Lyonetiidae, 
Gelechiidae) 

door 

H. W. van der WOLF 

ABSTRACT. — Two species of Lepidoptera new to the Dutch fauna (Lep.: Lyonetiidae, 

Gelechiidae). Bucculatrix cristatella Zeller and Gelechia rhomb ellifor mis Staudinger have been 

recorded and are described. 

Bucculatrix cristatella Zeller. — Deze soort onderscheidt zich van andere Bucculatrix-soor¬ 

ten door de geringe grootte (spanwijdte 7 mm) en de eenkleurig grijsgele voorvleugels. Ik ving 

de vlindertjes midden mei en einde juli-begin augustus 1980 (twee generaties) boven de voed¬ 

selplant Duizendblad (Achillea millefolium L.) op een ruderaalterrein in Best. Afbeeldingen 

van vlinders en genitaliën zijn te vinden in het artikel over de Scandinavische Bucculatrix-soor¬ 

ten van Svensson (1971). De soort komt in alle ons omringende landen voor. 

Fig. 1. Gelechia rhombelliformis, Best, 9.VIII. 1976, <3. Foto C. Gielis. 

Gelechia rhombelliformis Staudinger. — Het eerste exemplaar ving ik op licht tijdens een 

excursie van de Afdeling Zuid in het Leudal op 29.VIII. 1970. Het afgevlogen exemplaar stond 

jarenlang ongedetermineerd in mijn verzameling, totdat uit een preparaat van de zeer opval¬ 

lend gevormde genitaliën bleek dat ik met een nog niet uit Nederland vermelde soort te doen 

had. In het midden van augustus 1976 verzamelde ik in de populierenbossen tussen Best en 


