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Naar een werkgroep voor microlepidopterologie 

door 

K. J. HUISMAN en J. H. KÜCHLEIN 

ABSTRACT — Towards a study group in microlepidopterology. Interested entomologists 

are invited to join in a group studying the Dutch microlepidoptera. 

Op 14 maart jl. zijn enkele leden van onze vereniging, die zich voornamelijk met de faunis- 

tiek van Nederlandse Microlepidoptera bezig houden, in Wageningen bijeen geweest om 

oriënterend van gedachten te wisselen over problemen, die betrekking hebben op hun liefheb¬ 

berij of hun vak. 

Al langere tijd leefde bij meerderen het gevoel, dat allerlei zaken op een gemeenschappelij¬ 

ke aanpak wachtten en dat specifiek op een nauwere samenwerking gerichte activiteiten erg 

vruchtbaar zouden zijn voor de Nederlandse microlepidopterologie. Dit is de reden, dat de 

schrijvers het initiatief hebben genomen om, overigens geheel vrijblijvend, enkele van hun col¬ 

lega’s uit te nodigen voor bovengénoemde bijeenkomst teneinde hen over deze ideeën nader te 

polsen en een mogelijke opzet voor de toekomst te bepraten. Deze vergadering is een duidelijk 

succes geworden. Bij allen leefde een uitgesproken behoefte aan dit soort activiteiten. Voor¬ 

gesteld is om dergelijke bijeenkomsten twee maal per jaar te houden (en wel gespreid ten op¬ 

zichte van de vergaderingen van de N.E.V.) en liefst op een centraal gelegen plaats, bij voor¬ 

beeld Wageningen. Alle leden van de N.E.V., die zich voor de microlepidoptera — wij ge¬ 

bruiken' deze term uit practische overwegingen — interesseren, zijn dan uiteraard van harte 

welkom. 

Op deze vergaderingen zouden mededelingen gedaan kunnen worden, vangsten van het af¬ 

gelopen jaar of uit een bepaalde streek zouden kunnen worden besproken en gedemonstreerd, 

determinatieproblemen zouden aan de orde kunnen komen, recent verschenen literatuur zou 

kunnen worden behandeld, enz. Ook is de mogelijkheid geopperd een vergelijkingscollectie 

van Nederlandse micro’s op te bouwen. 

Voorts zou een belangrijk deel van de activiteiten kunnen bestaan uit het bevorderen van de 

samenstelling van samenvattende faunistische publicaties over de verschillende groepen mi¬ 

cro’s. Een allereerste verkenning van de mogelijkheden daartoe vond plaats. Ook zal worden 

getracht een literatuurlijst samen te stellen. 

Kortom: er leven zóveel plannen, dat het verstandiger lijkt om met beleid en vasthoudend¬ 

heid aan het werk te gaan dan ons over te geven aan nog meer plannenmakerij. 

Wij hopen, dat iedereen, die de microlepidopterologie een goed hart toedraagt, zijn steentje 

zal willen bijdragen. Degenen, die daarvoor voelen, wordt verzocht naam en adres op te geven 

bij één van de schrijvers, voor zover dat nog niet eerder is gebeurd. Men ontvangt dan enkele 

weken tevoren de convocaties voor de vergaderingen. 

K. J. Huisman, Plein 7, 3248 BJ Melissant. 

J. H. Küchlein, Reeboklaan 1,6705 DA Wageningen. 

LYMANTRIA DISPAR (LINNAEUS) (LEP., LYMANTRIIDAE). Op 26 mei 1980 

vond ik enkele rupsen op eik bij Swalmen, doch van de vlinder zag ik dat jaar geen spoor. Op 1 

januari 1981 trof ik in de bossen van Lierop (nabij Helmond) zeer veel eilegsels aan. Al deze 

legsels bevonden zich in een stuk bos van ongeveer 30 bij 30 meter. Daarbuiten vond ik er geen 

enkele! Ze waren op diverse hoogten bevestigd, van net boven de grond tot ooghoogte en 

waren op alle aanwezige boomstammen te vinden: Eik, Berk en Grove Den. 
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