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Uitgaande van het feit, dat A. derivata zeldzamer voorkomt, is ook deze vondst aanzienlijk. Op 

één uitzondering na (een exemplaar op een etalageruit te Gulpen in 1976) heb ik ook deze soort 

nooit op licht gevangen. In de komende jaren wil ik nagaan, of dit voorkomen van de twee soor¬ 

ten rupsen normaal, dan wel een uitschieter is. 

Pr. Bernhardstraat 21,6271 CG Gulpen. 

EUPITHECIA-RUPSEN OP LAMSOOR (STATICE VULGARE MILL.). In 1914 (Tijdschr. 

Ent. 57: 89—106) publiceerde Dr. D. MacGillavry een artikel waarin hij de insekten vermeldde, 

die hij tijdens zijn vakantie in augustus 1912 op Terschelling had waargenomen. Hij noemt daar¬ 

in o.a. Eupithecia satyrata (Hübner), waarvan hij de rupsen op Lamsoor had gevonden en die hij 

ook verder opgekweekt had. De daarvan resulterende vlinders konden toen door C. Balfour van 

Burleigh gedetermineerd worden als E. satyrata. 

Onlangs liet de heer B. Brugge me een fraaie kleurenfoto zien van een Eupithecia-rups, die in 

1976 door A. v. d. Vorm in de Slufter op Texel eveneens op Lamsoor gevonden was. Bij ver¬ 

gelijking van de rode rugtekening met de platen van K. Dietze (1913, Biologie der Eupithecien) 

bleek deze niet te kloppen met die van de rups van satyrata, maar volkomen overeen te stemmen 

met de tekening van E. centcureata (Denis & Schiffermüller), zoals Dietze die afbeeldt op pl. 20, 

fig- 4. 

Van beide nu van Lamsoor bekende Eupithecia-soorten zijn de rupsen zeer polyfaag, zodat het 

niet zo verwonderlijk is, dat ze ook de bloemen van Statice lusten. Overigens was E. centaureata 

nog niet vermeld van Texel, maar zelfs dit eiland is lepidopterologisch nog maar heel matig be¬ 

kend. — B. J. Lempke. 

EIEREN LEGGEND 9 VAN MACHIMUS ATRICAPILLUS (FALLEN) (DIPTERA, ASI- 

LIDAE). Op 9.IX. 1978 zag ik bij Woeste Hoeve (aan de weg Apeldoorn-Arnhem), toen ik op de 

grond zat, plotseling op een op de grond liggend grijzig takje, een 9 van Machimus atricapillus te¬ 

gen de schors gedrukt zitten. De camouflage was ewerkelijk schitterend en ik bekeek hoe ze 

rondvliegende insekten zou gaan aanvallen. Hiervan kwam echter niets, want, nadat ik me enige 

tijd rustig had gehouden, vloog ze wat over de grond heen en weer. Steeds ging ze op stukjes 

hout of een denneappel zitten, wandelde naar de zijkant en stak dan de achterlijfspunt onder het 

stukje hout of de denneappel in de grond. Dit was typisch het afzetten van eieren en waarschijn¬ 

lijk zullen de larven dus in zand leven waar dit soort materiaal op ligt. Ondergroei was er ter 

plaatse niet. M. atricapillus komt, vooral op open stukjes in heidevelden, plaatselijk talrijk voor, 

maar de vliegen moeten rondvliegend opgemerkt worden, omdat ze stilzittend door goede ca¬ 

mouflage zelden worden gezien. Het eieren leggen is, voor zover ik weet, nog nooit in Nederland 

waargenomen. 

V. S. van der Goot, N. Anslijnstraat 42, 1068 WN Amsterdam. 

RUSSWURM, A. D., 1978. ABERRATIONS OF BRITISH BUTTERFLIES, pp. 151,40 pla¬ 

ten. E. W. Classey Ltd., Park Road, Faringdon, Oxon. ISBN 0-86096-002-1. Prijs gebonden £ 

12.50. 

Britse verzamelaars van Lepidoptera hebben altijd veel belangstelling gehad voor opvallende 

afwijkingen, vooral als dat dagvlinders betrof. Op veilingen werden er vooral vroeger fantasti¬ 

sche bedragen voor betaald. Geen wonder dat er tenslotte ook boeken verschenen, waarin zulke 

rariteiten afgebeeld werden. Twee werden er bijna tegelijk in 1938 gepubliceerd: „Varieties of 

British Butterflies” van Frohawk en „A monograph of the British Aberrations of the Chalk-hill 

Blue Butterfly” van Bright en Leeds. 

Het boek van Russwurm is dus het derde in de reeks. De 40 kleurplaten (naar getekende 

exemplaren) zijn voortreffelijk en de verzorging van het boek is dat eveneens. De tekst geeft 

vooral inlichtingen over de verspreiding en de variabiliteit van de dagvlinders op de Britse eilan¬ 

den. Veel van de afgebeelde rariteiten stammen uit het derde kwart van deze eeuw, wel een be¬ 

wijs dat de dagvlinderfauna daar nog altijd heel wat rijker moet zijn dan die in Nederland, waar 

in moderne collecties nauwelijks meer iets opvallends te vinden is van deze families. 

Voor belangstellenden ongetwijfeld een interessant boek. — B. J. Lempke. 


