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found one other substantiated record somewhat comparable to the type of camouflage just de¬ 

scribed. According to Matthews (1974) members of the Australian scarab genus Amphistomus 

Lansberge are invariably coated with soil and dung and frequently exhibit thanatosis, this ren¬ 

dering them very inconspicuous. Some other scarabs (e.g. Sisyphus) may look and behave simi¬ 

larly, but all the possible cases of camouflage among dung-beetles seem to be less “perfect” 

compared to our case of the African Drepanocerus. Heikertinger (1954) vaguely suggests some 

further possible examples of dung mimicry, and there is, of course, the more widespread, well- 

known general dung coloration of dung-associated insects. All in all, our elephant dung camou¬ 

flage case seemed interesting enough to be reported upon. 
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PLUTELLA XYLOSTELLA (LINNAEUS) EN DE HEIDE (LEP.: YPONOMEUTI- 

DAE). Naar aanleiding van de korte mededeling van de heer Lempke in Ent. Ber., Amst. 42: 

155, 1982, vermeld ik, dat ik op 1 en 2 oktober van dat jaar op de Sprengenberg bij Haarle 

deze vlindertjes eveneens uit heide opjoeg. Toen ik daar met het net voorzichtig over de jonge, 

dus nog lage heide streek, vlogen deze geregeld op. Veel waren het echter niet, naar ruwe 

schatting 2 à 3 per 100 m^. Maar of dat een maatstaf is voor de aansluitende velden over de 
heuvelrug durf ik niet aan te nemen. 

Op 22.x maakte ik in diezelfde streek een wandeling van een paar uren. Hoewel ik voortdu¬ 

rend met een stok over de heide streek, kwam geen enkele exemplaar meer te voorschijn. Wa¬ 

ren de vlindertjes die ik op 1 en 2.X aantrof, nu verdwenen of dood? 

Tegenover mijn huis liggen uitgestrekte weiden langs de IJssel, maar hier heb ik nog nooit 

een exemplaar gezien. Als het dan een kwestie van rustplaats mocht zijn, dan vraag je je wel 
af: waarom wel op heiden en niet op weiden? 
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