102

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL

43, 1. VII. 1983

Frankenhuyzen, A. van & J. M. Freriks, 1975. De Appelroestmijnmot, Callisto denticulella.
— Levende Nat. 78: 249-253.
Hering, E. M., 1957. Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa 2: 651-1185. Junk,
’s-Gravenhage. (blz. 659).
Soenen, A. & R. Aerts, 1953. Contribution à l’étude des mineuses des arbres fruitiers: 14-17. —
Centre de Recherches de Gorsum.
Vogel, W. & R. Isler, 1957. Ornix guttea Haw., ein interessanter Kleinschmetterling an Apfel¬
blättern. — Schweiz. Zeitschr. Obst - Weinbau 66: 465-468.
Geertjesweg 15, 6703 BJ Wageningen.
Schuilenburg 3, 4041 BK Kesteren.

WAARNEMINGEN VAN LEPIDOPTERA BOVEN ZEE. Toen we op 20 juli 1982 over
het wad naar Borkum voeren, maakte mijn vrouw mij opmerkzaam op een vlinder die kenne¬
lijk van het vasteland onderweg was naar Schiermonnikoog. Het dier vloog bijna recht tegen
de vrij sterke noordoostelijke wind in (windkracht 5). Nu begon ik er natuurlijk op te letten of
er nog meer vlinders onderweg waren naar het eiland. Voor zover ik heb kunnen tellen waren
er ca. 40 Pieris brassicae (Linnaeus) en ca. 30 Inachis io (Linnaeus). In werkelijkheid zijn het
er natuurlijk veel meer geweest. Enkele vlinders gebruikten ons schip als rustpunt en vlogen na
een korte pauze weer verder.
De nacht werd op het wad doorgebracht en nadat de miezerige regen was opgehouden en de
zon doorkwam heb ik van 10 tot 11 uur, tot de Oude Westereems, nog eens 18 P. brassicae en
12 /. io geteld, nu op weg naar Rottumerplaat en Rottumeroog.
Dat deze trek naar de voor de kust liggende eilanden niet uitsluitend een Nederlandse aan¬
gelegenheid was, bleek de volgende dagen. Ook tussen de Oostfriese kust en de daarvoor lig¬
gende eilanden was de trek van dezelfde twee vlindersoorten aan de gang, steeds in noordelij¬
ke richting bij noordelijke winden. Zelfs tussen Wangerooge en Helgoland nam ik nog vlinders
waar. Op Helgoland trof ik trouwens ook Vanessa atalanta (Linnaeus) en Cynthia cardui (Lin¬
naeus) aan.
Begin augustus werden tussen diverse Deense eilanden (o.a. Fyn (Funen), Laaland en Aerö
verschillende vlinders over zee vliegend aangetroffen, maar nu in diverse richtingen. Het blijkt
dus wel, dat de zee beslist niet altijd vlinderloos is.
R. Westerneng, Torenakker 28, 7963 CC Ruinen.

NOTES FAUNISTIQUES DE GEMBLOUX nr. 6, 1981: 1-51. M. Leclercq & N. G. Olsufvej. Nouveau catalogue des Tabanidae paléarctiques (Diptera). Faculté des Sciences Agrono¬
miques de l’Etat, 5800, Gembloux.
Deze publikatie bevat een systematische catalogus van de palearctische Tabanidae, in totaal
538 soorten. Bovendien een lijst van de genera en daartoe behorende soorten, beide in alfabe¬
tische volgorde en voorzien van codenummers voor statistisch gebruik, gevolgd door een bi¬
bliografie van ruim twee bladzijden.
Prijs van deze uitgave: Bfr. 80. — B. J. Lempke.

