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Enkele v lindern o cities over 1972 

door 

A. W. P. MAASSEN 

Het jaar 1972 moet tot de koude en droge jaren worden gerekend. Het was het 

koudste jaar sedert 1965. Vooral het tijdvak van april tot en met oktober leverde 

veel koud weer op, slechts onderbroken door een periode met werkelijk warm 

zomerweer van 16 tot en met 21 juli. Natuurlijk een verre van ideaal seizoen voor 

de lepidoptera. De vangsten vielen dan ook danig tegen ! 

Papilio machaon L. In Montfort vrij veel imagines, hoewel aanzienlijk minder 

dan in 1971. In het najaar weer tientallen rupsen. 

Harpyia bicuspis Borkhausen. Meinweg, diverse exemplaren in juni. 

Ochrostigma velitaris Hufnagel. Meinweg, één exemplaar op 5.VII; Montfort, 

één exemplaar op 22.VII. 

Leucodonta bicoloria Den. & Schiff. Op Meinweg betrekkelijk weinig exem¬ 

plaren. Te Soest één exemplaar op 19.VII, een late datum. De laatste datum op¬ 

gegeven in het 6e supplement is 17.VII. 

Rhyacia sim ul ans Hufnagel. Van deze soort vang ik elk jaar wel enkele exem¬ 

plaren te Montfort. Dit jaar was simulans opmerkelijk talrijk. Het laatste exem¬ 

plaar (2e generatie) ving ik op ll.X. De laatste opgegeven datum in het 9e 

supplement is 26.IX. 

Mythimna conigera Den. & Schiff. Montfort, één exemplaar op 22.VII. 

Eugraphe sigma Den. & Schiff. Putten, twee afgevlogen exemplaren op 18.VII. 

Apatele alni L. In juni ving J. v. D. Linden twee exemplaren te Meinweg. 

Callopistria juventina Cramer. Meinweg, enkele exemplaren in juli. 

Nonagria nexa Hübner. In het dal van de Rode Beek te Vlodrop op 7.IX twee 

exemplaren en op dezelfde plaats de volgende dag nog een exemplaar. 

Macdunnoughia confusa Stephens. Vlodrop, één exemplaar op 7.IX. 

Minucia lunaris Den. & Schiff. Diverse exemplaren te Meinweg. 

Summary 

Notes on interesting Lepidoptera, taken in the Netherlands, in 1972. 

Montfort (Lb.), Julianastraat 2. 

Howarth, T. G., Identification Guide to British Butterflies. 46 pp., 48 gekleurde platen. 

Frederick Warne, 40 Bedford Square, London WC1B 3HE. Prijs gebonden £ 3. June 1973. 
Blijkbaar zag de uitgever ook in, dat de prijs van de nieuwe „South” (£9) voor velen te 

hoog is. Nauwelijks een maand na de dure uitgave verschijnt dan ook een tweede, uiteraard 

met een heel andere titel, maar met dezelfde prachtige platen (en dezelfde erbij horende 

tekst, waardoor de verwijzingen naar de pagina’s niet kloppen). De tekst is echter sterk ge¬ 

comprimeerd. De inleiding is bekort en de gegevens over de soorten zijn verwerkt in overigens 

heel overzichtelijke tabellen. Voor wie de andere uitgave te duur vindt is dit dan ook een 

aanbevelenswaardig modern boek over de Britse dagvlinders. — Lpk. 


