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Wijlre akkers in het voorjaar en de voorzomer het meest aktief. Dit min of meer samenvallen 

van de bovengrondse aktiviteit bij althans een deel van de lokale mierenfauna is niet geheel 

aan de specifieke omstandigheden op de Wijlre akkers toe te schrijven. Vroege maxima in de 

aktiviteit van Myrmica- en Lasius-soorten zijn ook elders waargenomen. De verklaring hier¬ 

voor wordt gezocht in de voedselbehoefte van het broed, die in het voorjaar en de voorzomer 

het grootst zou zijn (Buschinger, 1975). 

De curven van M. scabrinodis op de Kunderberg en Wrakelberg wijken in die zin van die op 

de Wijlre akkers af, dat de maxima naar de zomer verschuiven (fig. la). Deze verschuiving 

correspondeert met een verandering in de expositie van de drie kalkgraslandhellingen: Wijlre 

akkers, Kunderberg en Wrakelberg zijn respectievelijk NW-, ZW- en Z-geëxponeerd. Op de 

Wijlre akkers bewoont M. scabrinodis een relatief ongunstig milieu door de ligging en de scha- 

duwrijkdom van het terrein. Deze soort wordt zelden in vochtige, schaduwrijke vegetaties aan¬ 

getroffen (Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1983). 

Ook bij L. niger verschillen de curven van Wijlre akkers en Wrakelberg aanzienlijk van el¬ 

kaar (fig. ld). L. niger komt op de Wrakelberg vooral in hoge, dichte vegetaties voor (o.a. in 

een vroegere boomgaard). De figuren la en ld laten zien dat het seizoensritme van boven¬ 

gronds aktieve werksters onder invloed van plaatselijke omstandigheden kan variëren. Het mi¬ 

croklimaat en speciaal het temperatuurverloop op de verschillende hellingen is in dit verband 

van betekenis. Voor M. scabrinodis en L. niger lijken er plaatselijke optima in temperatuur 

(en vochtigheid) te bestaan, waarbij de aktiviteit het hoogst is. Om deze veronderstelling te 

toetsen zijn détailgegevens nodig over de nestbevolkingen en temperatuur- en vochtigheids- 

metingen in de vegetatie, die slechts uit verder onderzoek kunnen komen. 

Dankwoord. — Dr. A. A. Mabelis (Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Leersum) was zo 

vriendelijk het concept van dit artikel door te lezen en van commentaar te voorzien. Dank voor 

zijn nuttige aanwijzingen en verbeteringen. 
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RHYACIA LUCIPETA (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) (LEP.: NOCTUIDAE). De 

vlinder is uitsluitend bekend uit het zuiden van Limburg, waar hij sporadisch wordt waargeno¬ 

men. Blijkbaar ligt dit gebied aan de grens van het areaal. In 1962 konden zeven vangsten ver¬ 

meld worden uit de jaren 1952 tot en met 1961 (Tijdschr. Ent. 105: 181-182). Daaraan kunnen 

nu de volgende toegevoegd worden: Schaesberg, 22.VI. 1969 (M. Prick), Eygelshoven, 

25.VI. 1975 (L. Willemse), Ubach over Worms, 14.VIL 1975 (L. Sijstermans) en Terziet, 

9.VI. 1980 (M. Prick). 
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