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KAALVRAAT VAN PRUNUS PADUS L. DOOR YPONOMEUTA EVONYMELLA (LIN¬ 

NAEUS) (LEP., YPONOMEUTIDAE). Op 17 juni 1979 trof ik in het Amsterdamse Bos twee 

groepjes van drie bomen aan die al van verre de aandacht trokken doordat ze te midden van al 

het groen volkomen kaal waren. Alle takken en takjes en de stammen waren overtrokken met 

een vuilwit spinsel zoals we dat ook kennen van Yponomeuta rorrella (Hübner) op wilg. Slechts 

op één van de stammen liepen nog tientallen gele zwart gestippelde rupsen driftig op en neer op 

zoek naar voedsel. Zelfs in de grasmat aan de voet hadden ze een brede baan van dicht spinsel 

vervaardigd. Twee dagen later was nauwelijks meer een rups te zien. Toen waren aan één van de 

bomen al weer bebladerde grondscheuten verschenen waaraan te zien was dat het inderdaad de 

Vogelkers betrof. Niettegenstaande de enorme vreterij moeten de bomen toch nog iets gebloeid 

hebben, want er hingen enkele kersjes aan de kale takken. 

Nog geen drie weken later kwam ik van vakantie terug. Tot mijn verbazing bleken alle zes bo¬ 

men al weer in blad te staan, wat ijler dan normaal, maar al geheel volgroeid. En op de stammen 

krioelde het nu van de druk met hun sprieten wapperende motjes waarvan ik er heel wat beke¬ 

ken heb om te zien, of daarbij misschien ook een „impuncta” te vinden was. Er bleek echter on¬ 

der de honderden vlindertjes niets afwijkends aanwezig te zijn. 

Hannemann schrijft (1977, Tierw. Dtl. 63: 133), dat na zachte winters vaak een massale ver¬ 

meerdering plaatsvindt en dat de hele boom dan met spinsel bedekt en kaal gevreten wordt. 

Maar in dit geval was er geen sprake van een zachte winter, integendeel! 

B. J. Lempke, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

CORBET, A. S. & H. M. PENDLEBURY, 1978. THE BUTTERFLIES OF THE MALAY 

PENINSULA. 3rd revised ed., by J. N. Eliot: I-XIV, 1-578, fig. 1-438, pi. 1-29 (kleurenfoto’s), 30- 

35 (zwart-wit foto’s). Malayan Nature Society, Kuala Lumpur. (Buiten Maleisië alleen verkrijg¬ 

baar bij E. W. Classey Ltd, Park Road, Faringdon, Oxon SN7 7DR. Prijs (gebonden) £ 17.50, per 

post £ 18.55. 

De eerste druk van dit bekende werk verscheen in 1934. Die telde toen 252 pp. en 13 platen 

met zwart-wit foto’s. 22 jaar later verscheen de sterk uitgebreide tweede druk. In overeenstem¬ 

ming met de ontwikkeling in de studie van de Lepidoptera waren nu 342 figuren van <$ genita¬ 

liën toegevoegd, terwijl de zwart-wit platen vervangen waren door 7 met kleurenfoto’s. In de 

veertiger jaren stierven beide auteurs en nu, weer 22 jaar later, verscheen de geheel gerevideer¬ 

de en opnieuw belangrijk uitgebreide derde druk. Deze is verzorgd door J. N. Eliot, een expert 

op het gebied van de dagvlinders van het betreffende gebied, vooral bekend door talrijke publi¬ 

caties over de moeilijke familie der Lycaenidae. De tekst is wetenschappelijk, de genitaalfiguren 

strak en duidelijk en de 29 kleurenplaten zijn zo goed als bij de tegenwoordige druktechniek 

maar mogelijk is. 

Kortom, het boek is een voortreffelijk standaardwerk geworden over de dagvlinders van het 

schiereiland en de belendende eilanden, onontbeerlijk voor een ieder die zich met deze fauna 

bezig houdt. — B. J. Lempke. 

POLYPOGON TARS1CRINAL1S (KNOCH) (LEP., NOCTUIDAE). Een merkwaardige vlin¬ 

der, die je meestal opjaagt uit pas gekapte struiken of boompjes die dan nog op de grond liggen 

en waarvan het loof aan het verwelken of verdrogen is. Je zou haast denken dat de vlinders dan 

afkomen op de geur van het stervende blad. Ik heb tarsicrinalis nog nooit op licht gezien. Op 3 

juli ving ik een 9 in Wesepe. Op 27.VII had ik daarvan 27 rupsjes, die, hoewel ze tegelijk uitkwa¬ 

men, in lengte verschilden van 2 tot 8 mm (ze waren ca. 14 dagen oud). Op 9 september had ik er 

nog 17 over. Je komt er nooit achter waar de anderen gebleven zijn. Dat heb ik al vaak gehad 

met het kweken van vlinders. Vermoedelijk is kannibalisme de oorzaak. 

De rupsen zijn nu (12 oktober 1979) 20 mm lang en eten niet meer. Ze aten bij mij alleen 

Braam en altijd verwelkt blad. Ook probeerde ik Els en Zuring maar dat lukte niet. Ze staan nu 

buiten en ik hoop ze de winter door te krijgen. 

W. Oord, Rembrandtkade 44, 7412 HC Deventer. 


