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Notities over vlindervangsten (Macrolepidoptera) in Midden-Limburg 

door 

A. W. P. MAASSEN 

ABSTRACT. — Rarer or local Macrolepidoptera, taken or observed in the centre of Nether¬ 

lands Limburg. 

In 1975 stond mijn vlinderval voor het derde achtereenvolgende jaar te Posterholt in de bos¬ 

sen van het kasteel „Aerwinkel” (zie ook Ent. Ber., Amst. 34: 185, 1974 en Ent. Ber., Amst. 35: 

103, 1975). 

Helaas was de vanginstallatie door omstandigheden gedurende de maand augustus buiten 

bedrijf; dank zij de welwillendheid van de heer J. van der Linden kon toen toch met aggregaat 

en vangscherm op diverse plaatsen in deze bossen gevangen worden. 

Verschillende soorten vielen op door hun grote aantallen. Campaea margaritata (Linnaeus) 

kwam massaal in de val terecht. Talrijk waren ook: Charanyca trigrammica (Hufnagel), Milto- 

christa miniata (Forster), Bapta temerata (Denis & Schiffermüller), Hydrelia flammeolaria (Huf¬ 

nagel), Thera firmata (Hübner) en Eupithecia tantillaria (Boisduval). 

Ook dit jaar konden weer een aantal soorten, die in de voorafgaande jaren nog niet werden 

waargenomen, aan de toch al lange lijst van de „Aerwinkel” worden toegevoegd. Verder on¬ 

derzoek zal deze lijst ongetwijfeld nog langer maken. Het is te hopen, dat deze bossen (evenals 

het nabij gelegen Munningsbos) nog eens de status van natuurreservaat verkrijgen! 

De volgende soorten lijken me het vermelden waard: 

Quercusia quercus (Linnaeus). Deze mooie page is hier niet zeldzaam; op 27.VII verscheen 

een volkomen vers mannetje op het lichtscherm. 

Ochrostigma velitaris (Hufnagel), één exemplaar (wijfje) op 10.VII in de val. 

Closterapigra (Hufnagel), diverse exemplaren; vrij veel rupsen op ratelpopulier. 

Pelosia muscerda (Hufnagel), diverse exemplaren. 

Noctua orbona (Hufnagel), twee exemplaren op 2.VI en 8.IX; hier niet gewoon, evenmin als 
Noctua comes (Hübner). 

Mythimna sicula (Treitschke), één exemplaar, een mannetje, op 4.VIL 

Cleoceris viminalis (Fabricius), één exemplaar op 15.VII; ook bekend van het aangrenzende 

Annendaal (zie Ent. Ber., Amst. 30: 167, 1970). 
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Cryphia raptricula (Denis & Schiffermüller), één exemplaar op 14.VII. 

Ipimorpha retusa (Linnaeus), enkele exemplaren; Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller) 
is hier zeer gewoon. 

Enargia ypsillon (Denis & Schiffermüller) één exemplaar op 17.VII; hier beslist geen gewone 

soort. 

Apamea unanimis (Hübner), één exemplaar op 2.VI. 
Photedesfluxa (Hübner), één exemplaar op 15.VII. 

Hylophila prasinana (Fabricius) (bicolorana Fuessly) vijf exemplaren; Pseudoipsfagana (Fabri- 

cius) is hier gewoon. 

Autographa pulchrina (Haworth), twee exemplaren op 22.VI en 3.VII; Autographa jota (Lin¬ 

naeus) is hier vrij gewoon. 

Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermüller), één exemplaar op 4.VI. 

Acasis viretata (Hübner), twee verse exemplaren, diverse afgevlogen dieren. 

Lobophora halterata (Hufnagel), diverse exemplaren, waarbij een prachtexemplaar van de 
vorm zonata Thunberg. 

Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer), één exemplaar op 14.VII. 

Overige vangsten en waarnemingen: 

Papilio machaon (Linnaeus), slechts enkele imagines te Montfort en Echt; rupsen werden niet 

gevonden. 

Acherontia atropos (Linnaeus), de rups die ik 12.IX.1974 ontving (zie Ent. Ber., Amst. 35: 103, 

1975), leverde na overwintering als pop in het verwarmde schoollokaal op 16.V.1975 de vlinder, 

een dwerg met slechts een spanwijdte van IVi cm. 

Hyles gallii (Rottemburg), op 2.VIII een prachtig vers mannetje tegen een muur te Montfort. 

Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller), één exemplaar te Vlodrop bij de Rode Beek op 30.- 

VIII. 

Paradiarsia glareosa (Esper), één exemplaar te Vlodrop op 9.IX; in de val te Posterholt ook 

één exemplaar op 6.IX. 

Omphaloscelis lunosa (Haworth), twee exemplaren bij de Rode Beek te Vlodrop op 18.IX; te 

Posterholt twee exemplaren op 12.IX. 

Macdunnoughia confusa (Stephens), drie exemplaren te Vlodrop (Rode Beek), 30.VIII, 9.IX 

en 18.IX. 

Montfort (Limburg), Julianastraat 2. 

JACOBS, W. & F. SEIDEL, 1975, WÖRTERBÜCHER DER BIOLOGIE - Systematische 

Zoologie: Insekten. Systematik - Morphologie - Anatomie - Embryologie, pp. 377, 638 fig. VEB 

Gustav Fischer, Jena. Prijs (ingenaaid) M. 16.50. 

Nog maar kort geleden besprak ik een „Taschenlexicon zur Biologie der Insekten” van Ja¬ 

cobs & Renner. De verschillen tussen beide boekjes zijn zeer gering, en het zo kort na elkaar ge¬ 

scheiden uitgeven van twee zo overlappende werken, wekt de sterke suggestie van geldklop- 

perij. Globaal komt het erop neer dat de helft van beide boekjes inhoudelijk identiek is. Het 

voornaamste punt van niet-overlap in het boek van Jacob & Seidel ligt op het gebied van morfo¬ 

logie, anatomie en embryologie. Nu zit de entomologische wereld bepaald niet te wachten op al¬ 

weer een overzichtwerk op die gebieden. Daar komt nog bij dat de woordenboekvorm natuur¬ 

lijk in overzichtelijkheid sterk ten achter staat bij een gewoon leerboek met een goede index. 

Zelfs de lage prijs in aanmerking genomen, kan ik niemand dit boekje aanbevelen. - W. N. Ellis. 


