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Limburgse Macrolepidoptera in 1969 en 1970 

door 

H. K. J. PENNERS en M. DELNOYE 

Het jaar 1969 met zijn koud en nat voorjaar maar daarentegen prachtige zomer 

en warm najaar heeft voor de goede vangsten en nodige verrassingen gezorgd. 

Wat de invloed van het weer op de resultaten betreft hebben wij onze waai- 

nemingen op smeer en licht gedeeltelijk bevestigd gezien. Toch moeten er aan de 

andere kant factoren werkzaam zijn waarvoor op het eerste gezicht geen ver¬ 

klaring te vinden is. Wij zijn het met diverse waarnemers die hun ervaringen in 

de Entomologische Berichten meedeelden, eens dat de maan en de hiermee gepaard 

gaande afkoeling dikwijls een nadelige invloed heeft op de vangsten op licht en 

smeer. Ook in 1969 zagen we dit weer duidelijk bevestigd. Soms echter zijn de 

resultaten geheel anders dan we volgens de weersomstandigheden hadden mogen 

verwachten, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt. 

10.III.1969. Lichtvangst in het Vijlenerbos van 20—22 uur. Temperatuur 

6—6y2° C, bedekte hemel met zwakke zw. wind. De aanvlucht was groot: Apo- 

cheima hispidaria Denis & Schiffermüller 19 stuks, Apocheima pilosaria Denis & 

Schiffermüller tientallen, Agriopis marginaria Fabricius een honderdtal, ook een 

drietal paartjes in copula op takjes, Alsophila aescularia Denis & Schiffermüller 

tientallen, Acht y a flavicornis één exemplaar. Ofschoon de temperatuur gedurende 

de vangst opliep van 6 naar 6l/2°, kwam na 21.30 geen enkele vlinder meer op 

het doek. Ook de wind was niet sterker geworden en toch hield de aanvankelijk 

ruime aanvlucht vrij plotseling op. 

7.X.I969. Lichtvangst op een andere plaats in het Vijlenerbos van 19.45 tot 

21 uur. Temperatuur 12—13°, onbewolkt, geen maan, zwakke zw. wind. Zeer 

geringe aanvlucht: Cirrhia togata Esper zes stuks, Diloha caeruleocephala L. vier 

stuks, Asphalia diluia Denis & Schiffermüller één exemplaar. Ofschoon de 
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temperatuur voor de tijd van het jaar hoog was, verschenen er dus weinig vlin¬ 

ders op het doek. 

Wat ons in 1969 ook opviel, was dat de vlinders vooral in de herfst heel lang 

op de smeer bleven zitten, soms 2—2l/2 uur, terwijl ze in andere jaren meest na 

een uur verdwenen waren. 

Soorten die ons om een of andere reden in de twee afgelopen jaren opvielen, 

volgen hieronder. 

Cel as trina argiolus L. verschijnt de laatste jaren geregeld in mijn (P) tuin. 

Ar as ch ni a levana L. In 1969 veelvuldig in mijn tuin, in 1970 veel waargeno¬ 

men te Echt, Spaubeek en Sittard. 

Polygonia c-album L. In 1970 regelmatig in mijn tuin te Sittard in juli en 

september. 

Anthocharis cardamines L. vloog in mei 1970 talrijk bij Echt, Spaubeek en 

Wittern. 

Apattira iris L. werd in juli 1970 in vier exemplaren op de bekende vlieg- 

plaatsen in Zuid-Limburg gezien, waar midden juni ook enkele exemplaren van 

Parasemia plantiginis L. vlogen. 

Harp y ia bifida Brahm. Nijswiller, 4.VIII.1969, één exemplaar. 

Stauropis fagi L. Op 16.VI.1969 bij tientallen in het Vijlenerbos. 

Notodonta torva Hübner (tritophus Esper). 10.V.1969 één exemplaar te Echt, 

16.V.1970 twee exemplaren op dezelfde vindplaats. Eén daarvan was een wijfje, 

dat een flink aantal eieren legde, waaruit wij enkele maanden later een tweede 

generatie kweekten. Zie Ent. Ber., Amst. 31: 81 (1971). 

Ochrostigma velitaris Hufnagel. Vlodrop, 3.'VIII. 1970, één exemplaar. 

Tritophia phoebe Sichert. 6.VIII.1969 twee exemplaren te Echt. 

Euproctis similis Fuessly. Op 9.X.1969 zes exemplaren op licht te Montfort, 

alle kleine dieren. 

Ac hl y a flavicornis L., f. pseudoalbingensis Franzius. Voorvleugels zwart op 

de twee groene vlekken na. Vijlen, 19.III.1969, $, 8.IV.1969 twee exemplaren, 

13.IV.1970 één exemplaar. Eerste vangsten van deze ook uit Duitsland en België 

bekende melanistische vorm. 

Polyploca ridens Fabricius. Op 9.V.1970 te Vijlen 15 stuks en twee dagen 

later vier te Vlodrop. 

Celama tuberculana Bosc d’Antic (aerugula Hübner, centonalis Hübner). Op 

3.VIII. 1970 20 exemplaren te Vlodrop. 

Paradiarsia glareosa Esper. Op 13.IX.1969 drie te Montfort, 19.IX.1970 één 

te Geulle. 

Anaplectoides prasina Denis & Schiffermüller. Vijlen, 21.VI.1970, één exem¬ 

plaar. 

Mythimna turca L. Vlodrop, 3.VIII.1970 twee exemplaren. 

Cirrhia atirago Denis & Schiffermüller. Montfort, 9.X.1969, één exemplaar. 

Cirrhia o cell ar is Borkhausen. Montfort, 17.IX.1969, één exemplaar. 

Cirrhia gilvago Denis & Schiffermüller. Geulle, 19.IX.1970,drie exemplaren. 

Cirrhia citrago L. Geulle, 19.IX.1970 vijf stuks, 28.IX.1970 één. 

Apatele strigosa Denis & Schiffermüller. Vijlen, 16.VI.1970, twee exemplaren. 

Apatele alni L. Vijlen, 16.VI. 1969, drie. 
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Craniophora ligustri Denis & Schiffermüller. Echt, 6.VIII.1969, 14 exem¬ 

plaren; Nijswiller, 11.VIII.1969 vier stuks. 

Criphia raptricula Denis & Schiffermüller. Sittard, 28.VIII.1970, één exem¬ 

plaar. 

Phlogophora meticulosa L. in 1969 honderden in de herfst op smeer, maar 

vooral op licht, soms hinderlijk door het grote aantal. 

Enargia paleacea Esper. Vlodrop, 11.VIII. 1970 twee, 18.VIII.1970 één. 

Apamea unanimis Hübner. Geulle, 10.VI.1970 twee exemplaren. 

Photedes minima Haworth (arcuosa Haworth). Vijlen, 27.VI.1970, één ex¬ 

emplaar. 

Photedes fluxa Haworth. Vlodrop, 4.VIII.1970, één exemplaar. 

Nonagria typhae Thunberg. Echt, 7.VIII.1969, zes stuks. 

Archanara neurica Hübner. Echt, 24.VIII.1970, twee exemplaren. 

Archanara sparganii Esper. Echt, 11.VIII.1969, drie stuks. 

Archanara algae Esper. Echt, 7.VIII.1969, tien exemplaren. 

Catocala nupta L. In 1969 veel, zelfs overdag in de tuin te Sittard. Op 21.X 

nog een vers Ç te Ubachsberg op licht, wel een late vangst. 

Oporinia christyi Prout. Vijlen, 28.X.1969, vier stuks. 

Minoa murinata Scopoli. Echt, 6.VIII.1969, één exemplaar. 

Plagodis dolabraria L. Vijlen, 8.VI.1970 zes en 21.VI drie stuks. 

Apocheima hispidaria Denis & Schiffermüller, f. obscura Kühne. Vijlen, 

23.IIP1970, drie exemplaren. 

Apocheima pilosaria Denis & Schiffermüller, f. monacharia Staudinger. Vijlen, 

23.III.1970, één exemplaar. 

Theria rupicapraria Denis & Schiffermüller. Spaubeek, 27.1.1970, twee exem¬ 

plaren. 

Summary 

Enumeration of interesting Macrolepidoptera observed in the south and the 

centre of Netherlands Limburg in 1969 and 1970. Achlya flavicornis L., f. 

pseudoalbingensis Franzius is new to the Netherlands fauna. In this form the 

fore wings are completely black with the exception of the two green spots. 

Sittard, Mgr. Claessensstraat 43 en Molenbeekstraat 3. 

Afdeling Noord-Holland en Utrecht. De vergaderingen zullen het komende seizoen ge¬ 

houden worden op de woensdagen 29 september, 24 november, 26 januari en 8 maart, 

telkens ’s avonds om 8 uur in Hotel Krasnapolski. 

W. J. Kabos, Secretaris. 


