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Vlindervangsten in 1973 te Posterholt (kasteel „Aerwinkel”) 

door 

A. W. P. MAASSEN 

Van begin juli tot medio oktober stond mijn vlinderval in de prachtige loofbossen 
van het kasteel „Aerwinkel” te Posterholt. Behalve ontelbare eiken groeien er allerlei 
andere boomsoorten, zoals haagbeuken, iep, beuk, ratelpopulier, wilde kers, esdoorn, 
wilde en tamme kastanje, wilg, els, enz. Op de wat drogere plaatsen grove den en spar. 
Sommige gedeelten van het bos zijn zeer nat, zodat men er zonder laarzen niet droog¬ 
voets doorheen komt. De struiketage is bijzonder goed ontwikkeld. Men vindt er haze¬ 
laar, sleedoorn, meidoorn, lijsterbes, vlier, braam, framboos, kamperfoelie, vuilboom, 
klimop, vogelkers, Gelderse roos, hondsroos, enz. 

De aansluiting voor de vanghak werd verkregen op huize „De Leygraaf”, zo ge¬ 
noemd naar het gelijknamige beekje dat aan de achterzijde langs het huis stroomt. Het 
ligt op een kleine open plek midden in het bos, geheel ingesloten door hoog opgaand 
geboomte. De reeën en fazanten zijn vanuit de woonkamer te bewonderen! 

De standplaats van de vanghak was niet ideaal; volgens mijn ervaring is de aanvlucht 
langs bosranden of op grotere open plaatsen in een bos het hoogst. 

Ongewoon massaal was Pleuroptya ruralis Scopoli (vertlcalis Den. & Schiff.). Van 
deze pyralide kwamen duizenden exemplaren in het vangapparaat terecht. Nachten van 
honderd tot zeshonderd stuks waren wekenlang normaal! 

De hoornaarwesp, Vespa crahro L., kwam zevenmaal uit de bak te voorschijn. Ook 
in het Munnicksbos, dat met de bossen van de Aerwinkel practisch één geheel vormt, 
verschijnt deze in ons land lang niet meer gewone wesp elk jaar op het vanglaken en 
de stroop. 

Vanaf deze plaats wil ik de heer en mevrouw Jansen nogmaals hartelijk danken voor 
hun welwillendheid en belangstelling en voor de wijze, waarop zij zorg droegen voor 
de lamp en de koffie! 

De volgende vermeldenswaardige soorten werden aangetroffen: 
Agrius convolvuli L„ op 29.IX een volkomen vers wijfje. 
Harpyia bifida Brahm en Harpyia furcula Clerck, van beide soorten enkele exem¬ 

plaren. 
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Gluphisia crenata Esper, vrij talrijk. 
Drymonia querna F., vier exemplaren. 
Tritophia tritophus Den. & Schiff, (phoebe Siebert), vijf exemplaren. 
Trichiura crataegi L., vier exemplaren op 21.VIII en twee exemplaren op 23.VIII. 
Drepana cultraria F., zeer gewoon. 
Roeselia albula Den. & Schiff., diverse exemplaren. 
Scotia puta Hübner, één exemplaar op 29.VIII. 
Noctua interjecta Hübner, diverse exemplaren. 
Paradiarsia glareosa Esper, één exemplaar op 19.IX. 
Amathes ditrapezium Den. & Schiff., vier exemplaren. 
Anaplectoides prasina Den. & Schiff., één exemplaar op 10.VII. 
Eurois occulta L., één exemplaar op 14.VII. 
Mythimna turca L., één exemplaar op 7.VII. 
Omphaloscelis lunosa Haworth, 21 exemplaren in september. 
Parastichtis suspecta Hübner, gewoon. 
Cirrhia aurago Den. & Schiff., slechts enkele exemplaren. 
Cirrhia ocellaris Borkhausen, als vorige soort. 
Enargia paleacea Esper, tientallen exemplaren. 
Cosmia affinis L., negen exemplaren tussen 26.VII en 5.VIII. 
Apamea scolopacina Esper, zeven exemplaren in juli. 
Photedes minima Haworth, één mannetje op 23.VII. 
Coenobia rufa Haworth, drie exemplaren. 
Macdunnoughia confusa Stephens, één vrij afgevlogen dier op 2.VIII en later zes 

kersverse dieren tussen 29.VIII en 19.IX. 
Parascotia fuliginaria L., gewoon. 
Trisateles emortualis Hübner, vrij gewoon. 
Scopula nigropunctata Hufnagel, diverse exemplaren. 
Xanthorhoe designata Hufnagel, gewoon. 
Thera variata Den. & Schiff., vrij veel exemplaren. 
Perizoma flavofasciata Thunberg, twee exemplaren op 5.VII. 
Chloroclystis v-ata Haworth, ongewoon talrijk. 
Minoa murinata Scopoli, twee exemplaren op 20 en 30.VII. 
Semiothisa signaria Hübner, enkele exemplaren. 
Semiothisa wauaria L., zeer talrijk. 
Anagoga pulveraria L., ongeveer 15 exemplaren van de tweede generatie. 
Apeira syringaria L., twee exemplaren op 5.VIL 
Selenia lunaria Den. & Schiff., 31 exemplaren. Selenia tetralunaria Hufnagel vloog 

in massale aantallen. 

SUMMARY 

Rarer or more local Macrolepidoptera, taken in the mothtrap at Posterholt, in the 
centre of Netherlands Limburg in 1973. 
Montfort (Lb.), Julianastraat 2. 

WIEBES, J. T. & J. DEN HOLLANDER, NEDERLANDSE WOLFSPINNEN 
(LYCOSIDAE EN PISAURIDAE). Wetenschappelijke Mededeling nr. 41 van de 
K.N.N.V., tweede druk, januari 1974. 

In 1962 verscheen de 12 pagina’s tellende eerste druk van deze W.M. De tweede 
druk bevat precies het dubbele aantal. Dat komt in de eerste plaats doordat de tekst 
geheel bijgewerkt is, de literatuurlijst is belangrijk uitgebreid en tenslotte worden 32 
verspreidingskaartjes gegeven, 29 van afzonderlijke soorten, één van het genus Dolo- 
medes, één van alle Lycosidae en één van alle Pisauridae. Er blijken ook hier weer 
enorme hiaten in onze faunistische kennis te zitten. Overigens sluiten deze kaarten 
voortreffelijk aan bij de bekende Belgische. Weer een heel fraaie W.M. — Lpk. 


