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Vlindervangsten te Montfort in 1971 

door 

A. W. P. MAASSEN 

Van eind juni tot begin oktober stond mijn vlinderval te Montfort aan de rand 

van het bosgebied „De Erks”. Een gedeelte van dit prachtige gebied behoort tot 

het Landgoed Rozendaal, één van de laatste aanwinsten van de Stichting „Het 

Limburgs Landschap”. Het reservaat is 103 ha groot, ongeveer 52 ha akkerland 

met drie boerderijen, de rest bos met grove den, wat spar en larix, veel hakhout 

van eik en berk, hei, brem, braam, vuilboom, enz. Het totaal is een zeer fraai land¬ 

schap, waarin de in cultuur gebrachte gronden geheel omzoomd worden door bos¬ 

sen en bosranden. Langs de zandwegen komen enkele fraaie laanbeplantingen voor 

van inlandse en Amerikaanse eiken. De genormaliseerde Vlootbeek voert het over¬ 

tollige water naar de Maas bij Linne. Vóór de normalisatie kwamen ,,op het 

Rozendaal” nog vrij veel rivierkreeften in deze beek voor. Het schitterende ijs- 

vogeltje was er geregeld te zien. 

In het reservaat komt een prachtige kolonie voor van Amata p he ge a L., welke 

zich reeds tientallen jaren uitstekend weet te handhaven. Slechts enkele malen trof 

ik een ver van de eigenlijke vliegplaats af gedwaald exemplaar aan. 

Op de laanbomen vond ik de volgende Psychiden: Sterrhopteryx jus ca Haworth, 

Epichnopteryx pul la Esper, Psyche casta Pallas, Proutia betulina Zeiler, Bacotia 

sepïum Speyer, Taleporia tubulosa Retzius, Bankesïa staintoni Walsingham en 

Solenobia triquetrella Hübner. 

In of bij dit gebied had ik nooit eerder op licht gevangen. Van de ongeveer 250 

soorten, welke in de vanghak terecht kwamen, vermeld ik slechts de meest 

interessante. 

Harpyia jure ui a Clerck en H. bifida Brahm, enkele exemplaren. 

Hybocampa milhauseri F., enkele exemplaren. 

Notodonta phoebe Siebert, 1 exemplaar. 

Ochrostigma velitaris Hufnagel, 3 exemplaren op 6, 7 en 9-VII. 

Trichiura crataegi L., 9 exemplaren in september. Op een andere plaats in Mont¬ 

fort werden meer dan 50 exemplaren gevangen (diverse verzamelaars). 

Gastropacha populifolia L., 1 mannetje op 26.VI. 

Asphalia diluta Den. & Schiff., 1 exemplaar, 23.IX. 

Rhyacia simulans Hufnagel, 3 exemplaren, 5 en 10.VII, 11.IX. 

Noctua interjecta Hübner, 3 exemplaren. Noctua fimbriata Schreber, vrij talrijk. 

Tholera cespitis Den. & Schiff., 7 exemplaren. Deze soort had ik al enkele jaren 

niet meer op het laken gehad. 

Mythimna conigera Den. & Schiff., 3 exemplaren, 26.VI, 5 en 9.VII. 

Mythimna I-album L., ongeveer 40 exemplaren. 

Omphaloscelis lunosa Haworth, 4 exemplaren in september. 

Parastichtis suspecta Hübner, diverse exemplaren. 

Cirrhia ocellaris Borkhausen, ongeveer 20 exemplaren. 

Cryphia raptricula Den. & Schiff., enkele exemplaren. 
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Call op is tria juventina Cramer, 1 exemplaar op 5.VII. De vroegste datum op¬ 

gegeven in het 12e supplement is 30.VII. 

Enargia pale ace a Esper, vrij gewoon. 

Ac tin o tia polyodon L., 3 exemplaren op 27.VII en 1 exemplaar op 3.VIII. 

Mesoligia literosa Haworth, 1 exemplaar op 22.VII. 

Nycteola revayana Scopoli, diverse exemplaren. 

Macdunnoughia confusa Stephens, 1 exemplaar op 15.VII, 1 exemplaar op 

2.VIII, 1 exemplaar op 29.VIII, 1 exemplaar op l.IX, 3 exemplaren op 11.IX, 

1 exemplaar op 22.IX, 5 exemplaren op 23.IX en 1 exemplaar op l.X. In totaal 

14 stuks van deze zeldzame trekker. 

Paras co tia fuliginaria L., enkele exemplaren. 

Thera variata Den. & Schiff., enkele exemplaren. 

Thera firmata Hb., massaal. 

Perizoma flavofasciata Thunberg, enkele exemplaren. 

Selenia lunaria Den. & Schiff., diverse exemplaren. 

Semiothisa signaria Hb., enkele exemplaren. 

Summary 

Rarer or more local Macrolepidoptera, taken at Montfort, in the centre of 

Netherlands Limburg, in 1971. 

Montfort (Lb.), Julianastraat 2. 

Ruil. De heer V. Rosa, Via Strambio 10, 20133 Milano, Italië, vraagt Staphylinidae (al of 

niet geprepareerd, al of niet gedetermineerd) in ruil voor Italiaanse coleoptera uit diverse 

families. Nadere informatie: Dr. P. Kanaar, tel. 01710-26740. 

Aangeboden. Ter Haar-Keer, Onze Vlinders (los in de band) ƒ 100,—. Winkler, Hand¬ 

boek voor de verzamelaar ƒ 10,—-. De Gaay Fortman, Leerboek natuurlijke historie, deel 3, 

ongewervelden ƒ 5,—. Latouche, Vlinders van Europa ƒ 2,-—Lempke, Trekvlinders (eerste 

druk) ƒ 5,—. Howard-Barendrecht, Mens en Insekt ƒ 10,—. Entomologische Berichten deel 

15—32, 1954—1972, compleet in ordnerbanden ƒ 150,—. Lempke, Catalogus Ned. Macrolep. 

8—11, suppl. 1—16 ƒ 150,—. 
G. M. Bogaard, Burgemeester van Akenwijk 8a, Hendrik-Ido-Ambacht. 

Proceedings of the international study conference on the current and future problems 

of acridology. London, United Kingdom, 6—16 July 1970. Edited in 1972 by C. F. 

Hemming & T. H. C. Taylor, pp. xv, 533. Centre for Overseas Pest Research, London. 

Prijs (gebonden) £ 9.50. 

In 1945 riep wijlen ons erelid Sir Boris Uvarov het Anti Locust Centre in het leven. 

Om dit zilveren jubileum te herdenken werd een studie-conferentie gehouden, waarvan nu 

de resultaten in een bijzonder goed verzorgde vorm zijn gepubliceerd. 

Er zijn zes secties, waarvan sommige weer zijn onderverdeeld: taxonomie (5 artikelen), 

fysiologie en gedrag (13 artikelen), sprinkhanen als veroorzakers van schade (5 bijdragen), 

populatie-onderzoek (de grootste sectie, met 24 artikelen), bestrijding met 11, en organisatie 

met 6 mededelingen. Het boek besluit met een synthese: een lijst van zestien concrete aan¬ 

bevelingen. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk een oordeel over de afzonderlijke artikelen 

te geven; voor allen, geïnteresseerd in de toegepaste zijde van de studie der sprinkhanen, 

is dit een bijzonder belangrijke uitgave. — G. Kruseman. 


