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Lichtvangsten van Lepidoptera in 1971 bij de Abdij Sion 

(gern. Diepenveen) 

door 

G. J. FLINT 

Het jaar 1971 was voor het vangen van nachtvlinders een opvallend slecht sei¬ 

zoen. In een serie waarnemingen van negen aaneengesloten jaren is dit jaar een 

absoluut dieptepunt geworden. Het aantal waargenomen macro’s bedroeg slechts 

286 soorten. Nachten met meer dan 80 soorten, die als goed gelden, kwamen in 

1971 niet voor. Vooral de spanners vlogen zeer gering. Deze teleurstellende resul¬ 

taten hebben we te danken aan het heersende weertype. Er waren veel zonnige 

dagen (vooral de eerste helft van V en VII) en koele, heldere nachten. Boven¬ 

dien was het in deze omgeving te droog. Diverse dagvlindersoorten vlogen daar¬ 

entegen optimaal. Desondanks is er in enige rubrieken nog wel wat te vermelden. 

Opmerkelijk en amusant was het feit, dat een koolmezenechtpaar de vlinderval als 

broedplaats had uitverkoren. In een viertal dagen bouwden de dieren een com¬ 

pleet nest. Hoe ze het in deze bedwelmende omgeving uithielden, is een raadsel. 

Hoewel het nest met rust werd gelaten, kwamen de vogels niet tot een legsel. 

1. Schaarse soorten: 

Odontosia car me lit a Esper, zes exemplaren. 

Deilephila porcellus L., één exemplaar. 

Drepana curvatula Borkhausen, één ç? : de tweede vangst na 1968. 

Asphalta Muta Den. & Schiff., één J1 : de derde vangst na 1967 en 1969. 

Actinotia poly o don Cl., drie exemplaren. 

Jaspidia deceptoria Den. & Schiff., één exemplaar op 9.VI, de vierde vangst na 

1964, 1969 en 1970. 

Archanara algae Esper, twee exemplaren. 

Cirrhia gilvago Den. & Schiff., één exemplaar. 

Niet eerder waargenomen voor deze vangplaats: 

Epicnaptera tremulifolia Hübner, op 13.V. 

2. Afw ij kende vormen. 

Agrochola macilenia Hübner. Van deze soort werd op 16.X een exemplaar ge¬ 

vangen van f. straminea Tutt. 

3. Dwergen. 
Van Pheosia tremula Clerck en Hydraecia micacea Esper werden resp. op 19.IX 

en 22.IX van ieder een dwerg gezien. 

4. Late data. 

De hierboven vermelde dwerg van Pheosia tremula Clerck is bovendien een late 

vertegenwoordiger van de tweede generatie (13 dagen later dan de Catalogus van 

Lempke aangeeft). 

Twee exemplaren van Phragmatobia fuliginosa L. resp. van 15.IX en 16.IX 

zijn zeker late exemplaren van de tweede generatie. Wellicht behoren zij tot een 

partiële derde generatie. 

Stauropus fagi L. Twee <ƒ van respectievelijk 15.VIII en 18.VIII zijn late 
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verschijningen. Of ze tot een partiële tweede generatie behoren is een nog niet 

uitgemaakte zaak. 

Scotia exclamationis L. Een exemplaar van 23.X behoort tot een laat dier van 

de tweede generatie. Het is 9 dagen later dan de laatste gegevens uit de Catalogus 

van Lempke. 

5. Partiële tweede en derde generaties. 

Spilosoma luhricipeda L. Een exemplaar op 8.X, partiële tweede generatie. 

Discentra trifolii Hufnagel. Twee exemplaren op 30.IX kunnen tot een partiële 

derde generatie behoord hebben. 

6. Gering in aantal. 

Tekenend voor dit afwijkende seizoen is de vlucht van de eikebladroller Tortrix 

viridana L. Op 13.VII werd het enige exemplaar gevangen, terwijl deze vlinder 

andere jaren bij honderden vliegt. 

Summary 

Bad results of a trap placed near the Abbey of Sion in the province of Over¬ 

ijssel in 1971. 1. Some rare species. 2. A remarkable form. 3. Dwarfs. 4. Late 

dates. 5. Species with a partial second or third generation. 6. A species small in 

number. 

Deventer, Swaefkenstraat 39. 

Etikettering. In Ent. Ber., Amst. 13: 201 (1951) wijst de heer K. Lems op de wenselijkheid 

van volledige datering van materiaal. Inmiddels zijn er heel wat jaren verstreken en de 

meeste jongere verzamelaars zullen die goede raadgeving niet hebben gelezen. Daarom is het 

misschien nuttig nog even de aandacht op dit punt te vestigen. 

De meeste particuliere verzamelingen komen uiteindelijk in musea terecht en iedere ver¬ 

zamelaar moet er al bij het begin rekening mee houden, dat dit ook met zijn collectie het 

geval zal zijn. Vooral wanneer het materiaal dan in de grote m u s eu m - co 11 eet i es wordt onder¬ 

gebracht, zal het de toekomstige onderzoekers veel tijd en moeite besparen, als de administra¬ 

tieve gegevens zo volledig mogelijk zijn vermeld met een minimaal gebruik van afkortingen. 

In de laatste decennia van de vorige eeuw begon men zich immers op steeds ruimere schaal 

op de entomologie toe te leggen en uit een oogpunt van duidelijkheid is het meer dan ooit 

gewenst de jaartallen voluit te schrijven. In later tijden zullen dan irriterende raadsels, zoals 

in welke eeuw „’73” zou kunnen vallen, achterwege blijven. Voor een goede gang van zaken 

moet de naam van de verzamelaar altijd voluit met de voorletters — en vooral goed leesbaar 

— erbij staan. Hieraan kunnen zonodig belangrijke aanwijzingen worden ontleend. 

Verder moeten wij ons realiseren, dat door stadsuitbreiding, annexatie, herindeling of 

anderszins hoe langer hoe meer kleine plaatsen, buurtschappen of andere plekken met een 

eigen benaming verdwijnen. Toch moeten zij als vindplaats zoveel mogelijk te achterhalen 

blijven. In dit opzicht kan nadere vermelding van gemeente en/of provincie veel verduide¬ 

lijken. Men vermijde ook afkortingen van plaatsnamen. Schrijf dus niet Gestel, als Moergestel 

of Sint Michielsgestel bedoeld wordt. Dit zijn drie verschillende plaatsen! 

Voorts lijkt het aanbevelenswaardig ook op de houdbaarheid van de te gebruiken inkt te 

letten en in het bijzonder voorzichtig te zijn met goedkope ballpoints. Voor zover er geen 

gedrukte tekst wordt gebruikt is Oostindische inkt nog altijd het beste. 

Geprepareerde insekten zijn minder vergankelijk dan hun verzamelaars! 

I. A. Kaijadoe, Regentesselaan 16, Oegstgeest. 


