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Macrolepid optera in de Eifel 

door 

J. SLOT 

Onderstaande is een overzicht van waargenomen dagvlinders gedurende de 

periode 16 juli t/m 4 augustus 1970 en 28 juni t/m 16 juli 1971. De observaties 

en vangsten zijn verricht langs de Moezel, voornamelijk in de omgeving van Treis, 

Cochem en Beilstein. Het Moezeldal is een bochtig afwisselend dal tussen de Eifel 

en de Hunsrück. De steile hellingen zijn vaak grotendeels bedekt met wijngaarden. 

Flora en fauna zijn zeer boeiend en speciaal Klotten herbergt een uniek planten¬ 

en dierenleven. 

Ons interesseren speciaal de vlinders en hun voedselplanten. Opvallend is, dat 

verschillende vlindersoorten het ene jaar algemeen voorkwamen en het andere jaar 

ontbraken, hetgeen gedeeltelijk te wijten is aan een tijdsverschil van twee weken in 

de waarnemingsperioden. Zo werd van Pyronia tithonus L., in 1970 vrij algemeen, 

in 1971 geen enkel exemplaar waargenomen, terwijl de vliegtijd in juli en augustus 

valt. De dieren moeten dan pas in de tweede helft van juli zijn uitgekomen. En 

Coenonympha arcania L. werd in 1970 niet waargenomen, maar was in 1971 tot 

7 juli vrij algemeen, doch werd daarna niet meer gezien. Opvallend zijn ook de 

verschillen bij de Argynniden en Melitaeiden. 

1971 leverde meer soorten op dan 1970: in 1970 35 soorten tegen 39 in 1971. 

Het totale aantal soorten bedraagt 48. lp hi elides podalirius L. heb ik niet waar¬ 

genomen, maar volgens een Duits vlinderkenner was de soort wel in 1970 gesigna¬ 

leerd bij Klotten. 

Hieronder volgt een overzicht van de waargenomen soorten met enkele op¬ 

merkingen (in beide jaren werden dezelfde vindplaatsen geregeld bezocht). 

Papilio machaon L.: in beide jaren 2 exemplaren, respectievelijk op 31.VII en 

1 .VIII.1970 en 10.VII en 12.VII.1971. 

Parnassius apollo vinningensis Stichel: in 1970 niet waargenomen, in 1971 op 

twee plaatsen gedurende de gehele periode. Op een vindplaats langs de Moezel 

vlogen ongeveer 30 exemplaren rond. De vliegplaats was erg warm en moeilijk 

toegankelijk. Hogerop langs de helling zullen er nog wel meer gevlogen hebben. 

De voedselplant Sedum album L. (wit vetkruid) groeit er rijkelijk. De soort houdt 

zich eveneens op tussen de wijngaarden, waarvan de afscheidingsmuurtjes even¬ 

eens overdadig begroeid zijn met wit vetkruid. De ssp. vinningensis heeft duide¬ 

lijker en meer rode vlekken dan de vorm die we in Tirol (Oostenrijk) aantreffen. 

Op de tweede vindplaats, een wijnhelling aan de andere zijde van de Moezel, werd 

één exemplaar waargenomen. 

Pieris bras sic ae L., Pieris rapae L. en Pieris napi L. kwamen in redelijke aantallen 

voor. 

Aporia crataegi L.: ontbrak in 1970; in 1971 6 exemplaren van 29.VI tot 6.VII 

in het Flaumbachtal. 

Gonepteryx rhamni L. : vrij algemeen, vooral in 1970; veel op Lythrum salicaria L. 

Leptidea sinapis L.: algemeen, vooral in 1970, veel op hooiland. 

Melanargia galathea L.: vrij algemeen, vooral vanaf half juli. 
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Par ar ge aegeria L.: maar enkele exemplaren. 

Aphantopus hyperanthus L.: zeer algemeen, vooral begin juli; een van de meest 

algemene soorten. 

Pyronia tit bonus L.: alleen in 1970; plaatselijk vrij algemeen. 

Maniola jurtina L.: zeer algemeen; de meest voorkomende soort. 

Coenonympha arcania L.: in 1970 niet waargenomen; in 1971 vrij algemeen tot 7 

juli. 

Coenonympha pamphilus L.: in 1970 2 exemplaren; in 1971 vrij algemeen. 

Apatura iris L.: beide jaren vrij algemeen (±30 exemplaren in 1971); vooral 

langs bosranden bij plassen en op uitwerpsels van inheemse zoogdieren, o.a. mar- 

terachtigen; niet op uitgelegde paardemest. 

Apatura ilia Den. & Schiff.: in 1970 slechts 1 exemplaar in Klotten; in 1971 ± 

20 exemplaren in Treis vanaf 4.VII, voornamelijk in Flaumbachtal en Dünn- 

bachtal, ontbrak hier in 1970. 

Limenitis Camilla L. : algemeen, zit graag op Kubus spec. 

Vanessa atalanta L.: alleen 2 exemplaren in 1971 (3.VII en 14.VII). 

Vanessa cardui L.: alleen in 1970, maar enkele exemplaren; een zich verpoppende 

rups (op bloem van distel) leverde 30 juli de imago. 

Inachis io L. : slechts 2 exemplaren in 1970. 

Aglais urticae L.: vooral in 1971 vrij algemeen. 

Nymph al is polychloros L.: beide jaren ca. 12 exemplaren; dieren op faeces waren 

gemakkelijk te vangen, één exemplaar lag in een forellenvijver. 

Polygonia c-al bum L.: vrij algemeen, vooral in 1971; veel op bloeiende liguster. 

Aras ch ni a levana L. : veel voorkomende soort; vooral in de tweede helft van juli; 

alleen de tweede generatie gezien; zit graag op uitwerpsels en open stenige plaat¬ 

sen. 

Melitaea cinxia L.: één exemplaar bij Treis, 2.VII.1971 op vochtig terrein. 

Mellicta athalia Rott.: ca. 10 exemplaren, Treis en Klotten; 1—6 juli 1971. 

Clossiana selene Den. & Schiff.: 2 exemplaren 2.VII.1971 bij Treis op vochtig ter¬ 

rein. 

Brenthis in o Rott. : vrij algemeen op vochtig terrein. 

Issoria lathonia L.: 2 exemplaren bij Treis, 15.VIL 1971. 

Mesoacidalia aglaja L.: 3 exemplaren 3—12.VII.1971. 

Argynnis paphia L. : veel voorkomende soort. 

Strymonidia spint Den. & Schiff.: 2 exemplaren Klotten, 10.VII.1971. 

Fixsenia pruni L.: 1 exemplaar Klotten, 2.VII.1970; 1 exemplaar Liesenich, 29.VI. 

1971. 

Quercusia quercus L.: 2 mooie exemplaren, Treis, 25.VII en 1.VIII.1970. 

Heodes virgaureae L.: 6 exemplaren in 1970; 10 in 1971. 

Heodes tityrus Poda: 3 exemplaren in 1970, Treis en Liesenich op hooiland. 

Palaeochrysophanus hippothoe L.: 3 exemplaren in Treis; 2—4.VII.1971, sterk 

af gevlogen. 

Lycaena phlaeas L. : 3 exemplaren in 1970. 

Cupido minimus Fuessl. : 1 exemplaar 19.VII.1970, Treis, Flaumbachtal. 

Polyommatus icarus Rott.: in 1970 vanaf 28.VII vrij algemeen; in 1971 slechts 2 

exemplaren. 
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Cyaniris semiargus Rott. : vrij algemeen in 1971 vanaf 29-VI tot 4.VII; in 1970 

slechts 1 exemplaar op 24.VIL 

Celastrina argiolus L.: enkele exemplaren in augustus 1970. 

Spialia sertorius Hoffmannsegg: 1 exemplaar Treis, hooiland, 4.VII.1971. 

Pyrgus spec.: 1 exemplaar Treis, Kloster in bos, 19.VII.1970 (liet zich niet van¬ 

gen). 

Thymelicus lïneola O.: vrij algemeen, vooral in 1970. 

Tbymelicus sylvestris Poda: vrij algemeen. 

Ochlodes venatus Br. et Gr.: enkele exemplaren in 1971. 

Summary 

Enumeration of the butterflies observed or caught during excursions In the 

Eifel in the summers of 1970 and 1971. Of Parnassius apollo L. about 30 speci¬ 

mens were seen in a place with a rich vegetation of Sedum album L. 

Doom, Rembrandtlaan 10. 

Badister anomalus Perr. (Coll.; Carabidae). Op 26.VII.1972 werden in een zeer vochtige 

greppel bij Boukoel, een gehucht bij Swalmen, 2 ex. ( 6 $ ) van Badister anomalus Perr. ge¬ 

vonden. Voor zover mij bekend is dit voor Nederland, naast Oostkapelle (P. J. Brakman) en 

Texel, de Geul (W. Hellinga) de derde vindplaats. 

De soort is echter slechts door genitaal-onderzoek van de meer algemene B. peltatus Panz. 

te onderscheiden (P. J. Brakman, Ent. BerAmst. 16: 38 (1956)). Het is dan ook zeker 

mogelijk dat B. anomalus door controle van de genitaliën van meer vindplaatsen bekend zal 
worden. 

J. C. A. van Etten, Harmoniehof 31 A III, Amsterdam 1007. 

Pliilanthus triangulum (F.) (Hym. Sphecidae). Voor een vergelijkende studie van de 

bijenwolf in Nederland en Frankrijk is het noodzakelijk deze soort op zoveel mogelijk vind¬ 

plaatsen te bestuderen. Wil een ieder die deze zomer de bijenwolf in Nederland aantreft mij 

even berichten? Vriendelijk dank! 
R. T. Simon Thomas, Mythsteelaan 32, Nunspeet. Tel. 05771-397, b.g.g. 293. 

Lempke, B. J., 1972, De nederlandse trekvlinders. Tweede druk (eerste druk 1956). 

pp 151, 79 figs, summary 1 p, ca 210 refs, index 4 kolommen. Thieme, Zutphen. Prijs (ge¬ 

brocheerd) ƒ 15,—; leden K.N.N.V. of N.E.V. 13,25 (bestellen bij Bureau K.N.N.V., Hoog¬ 

woud, postgiro 13028 — porto in de prijs inbegrepen). 

De eerste druk van dit boekje verscheen in 1956 als twaalfde uitgave in de reeks Natuur¬ 

historische Bibliotheek van de K.N.N.V. Het boekje was de neerslag van zestien jaar onder¬ 

zoek naar vlindertrek in Nederland. Wéér zestien jaar later is nu een tweede druk gevolgd. 

Het is duidelijk dat in die periode het beschikbare feitenmateriaal niet weinig is toege¬ 

nomen. Het aantal als trekker aangemerkte vlindersoorten is uitgebreid, en de hoeveelheid 

feitelijke gegevens is dermate groot geworden, dat alleen al het feit dat een en ander nu 

andermaal geordend wordt gepresenteerd, een nieuwe druk ruimschoots rechtvaardigt. Niet 

alleen wat de geboden informatie betreft is de tweede druk een grote broer van de eerste. Het 

aantal pagina’s is haast verdubbeld, en het aantal tekeningen met 18 uitgebreid. Een index, 

die helaas in de eerste druk ontbrak, completeert het geheel. 

Het is eigenlijk niet geheel billijk dit werk met de vorige druk te vergelijken. De opvat¬ 

tingen omtrent het mechanisme van de vlindertrek hebben zich niet weinig gewijzigd. De 

kennis van de trekbewegingen in de buurlanden heeft zich drastisch uitgebreid. Hierdoor, en 

door de sterke uitbreiding in de omvang ware het wellicht niet te gewaagd geweest het boekje 

een nieuwe titel mee te geven. 

Omtrent de typografische uitvoering valt niets dan goeds te zeggen. Het boekje is een in 

vorm en inhoud alleszins geslaagde samenvatting van dertig jaar onderzoek, waarmee ik de 

schrijver, de K.N.N.V. en de medewerkers van het trekvlinderonderzoek graag wil geluk¬ 

wensen. —• W. N. Ellis 


