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Lichtvangsten van Lepidoptera in 1969 bij de Abdij Sion 

(gem. Diepenveen) 

door 

G. J. FLINT 

Door het vertrek van P. Amadeus Alma (fruittuinlamp) is in 1969 de oude 

toestand hersteld, zodat er maar één val (bos- en weiderand) in werking was. 

In de maanden februari en maart werden geen waarnemingen gedaan. Maart had 

± 20 vorstdagen! De eerste vlinders verschenen pas op l.IV. De maanden 

mei en juni waren, behoudens enkele korte perioden, zeer matig. Daarna kwam 

de prachtige zomerperiode van 13.VII tot 18.VIII, met daarop volgend een mooie 

nazomer. Toch waren de vluchten niet biezonder groot. Ze waren slechts 6% 

hoger dan in 1968. De micro’s vlogen zelfs beduidend minder dan in 1968 

(40%). Het aantal nachten met boven de 80 soorten macro’s bedroeg 32. Ze 

vielen vrijwel alle in de warme periode. Hoewel er geen kwantiteit was, kwaliteit 

was er des te meer. Er werden 395 soorten macro’s geteld. Bepaald verheugend is 

het voor de tweede en derde keer terugvangen van rariteiten. 

1. Schaarse soorten : 

O dont osia carmelita Esper, 2 exemplaren. 

Deilephila porcellus L., 1 exemplaar. 

Asphalia diluta Den. & Schiff., 1 $ : de tweede vangst na 1967 van deze 

gebiedsuitbreider. 

Archanara algae Esper, 2 exemplaren. 

Lithomoia solidaginis Hb,, 1 exemplaar op 14.VIII, de derde ontmoeting na 

1964 en 1967. 

Chytolita cribrumalis Hübner, 1 exemplaar. 

Noctua fimbriata Schreber, 19 exemplaren. 
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Jaspidia deceptoria Schiff., 1 exemplaar op 13.VI (tweede vangst). 

Apeira syringaria L., 1 d op l.IX. 

Niet eerder waargenomen soorten voor deze vangplaats: Mamestra splendens 

Hübner, 1 exemplaar op 14.VI. Costaconvexa polygrammata Borkhausen, 1 <j> 

van de tweede generatie op ll.IX. Een merkwaardige vangst. Misschien een 

tweede vlieggebied na Brabant en Limburg? 

2. Trekvlinders. 

Vermeldenswaard zijn de vangsten van: 

Autographa bractea Den. & Schiff., 1 d op 26.VIL 

Macdunnoughia confus a Stephens, 2 exemplaren resp. op 9. VIII en 11. VUL 

M. confusa is een nieuwe aanwinst voor deze waarnemingsplaats. 

Orthonama obstipata F., 1 exemplaar op 28.XI. 

3. Ontbreken van soorten: 

Cerura vimda L. ontbrak dit seizoen op het appèl, evenals Calamia tridens 

Hufnagel (virens L.). 

Van Clostera anachoreta F. waren dit jaar weer een drietal exemplaren aan¬ 

wezig, van Euplexia lucipara L. zelfs weer verscheidene exemplaren. De spanner 

Opisthograptis luteolata L. is ook een duidelijk achteruit gaande soort. Dit sei¬ 

zoen slechts twee dieren van de voorjaarsgeneratie. 

4. Afw ij kende vormen. 

Tethea or Den. & Schiff. Van deze soort werd op 27.V het tweede exemplaar 

gevangen van f. albin goradiata Bunge. Zie voor het eerste exemplaar Ent. Ber., 

Amst. 24: 147. 

Van Scotia ipsilon Hufnagel werd een dwerg waargenomen. 

5. Een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna. 

Opigena polygona Den. & Schiff. Van deze Noctuïde werd op 9.VIII.1969 

een prachtig gaaf cf m de val aangetroffen (zie afbeelding). Het is het eerste 

exemplaar voor Nederland. Ter Haar-Keer geeft op plaat 33 fig. 5 een zeer 

goede afbeelding. Spuler, Die Schmetterlinge Europas 3, Tafel 32, nr. 4, biedt 

een veel minder goede weergave. Deze Middeneuropese vlinder schijnt zijn ge¬ 

bied uit te breiden in westelijke en noordelijke richting. Er zijn reeds diverse 

vindplaatsen uit Denemarken gemeld. De 4 tot 5 cm lange rups komt voor op 

allerlei lage planten, o.a. Rumex en Polygonum (duizendknoop). 

J. Huisenga 

Opigena polygona Den. & Schiff., $, X H/X 
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6. Late data. 

Lophopteryx capucina L. Late exemplaren van de tweede generatie, n.l. op 

10.IX (1 ex.) en op 14.IX (1 ex.), resp. 8 en 12 dagen later dan de Catalogus 

van Lempke aangeeft. 

Pheosia tremula Clerck. Een exemplaar van de tweede generatie trof ik nog op 

9.IX aan. 

Scotia exclamationis L. Drie exemplaren op 17.X. Dit is drie dagen later dan 

de Catalogus vermeldt. 

Bomolocha eras salis Fabricius. Op 29. VIII een exemplaar, op 18.IX nogmaals 

één. Beide dieren waren af gevlogen. Overigens is deze soort vrijwel altijd snel 

af gevlogen. Ik heb bijna nooit een vers exemplaar ontmoet. 

Pelurga comitata L. Late exemplaren op 16.IX (1 ex.) en op 21.IX (1 ex.). 

Campaea margaritata L. Een ç? op ll.X, een zeer laat exemplaar van de 

partiële tweede generatie. 

7. Partiële tweede en derde gneraties. 

Een goede zomer is vrijwel zeker een waarborg voor extra generaties. Zo ook 

dit seizoen en dit te meer, omdat op het warme weer een mooie nazomer volgde. 

Deilephila elpenor L. Een exemplaar op 8.IX en een exemplaar op 9.IX, 

partiële tweede generatie. De rupsen waren in VIII en IX zeer talrijk aanwezig. 

Hahrosyne pyritoides Hufnagel. Twee exemplaren op 12.IX, partiële tweede 

generatie. 

Euproctis similis Fuessly. Een partiële tweede generatie. Op 15.IX (1 ex.), op 

4.X (4 exx.), op 9.X (2 exx.), alle <ƒ $. 

Miltochrista miniata Forster, een exemplaar op 17.X behoort stellig tot een 

partiële tweede generatie. 

Mam es tra oleracea L., een exemplaar op 17.X, partiële derde generatie. 

Hadena compta Den. & Schiff. Een exemplaar op 9.IX, behorend tot een 

zeer partiële tweede generatie. Deze datum is twee dagen later dan de Catalogus 

aangeeft. 

Dypterygia scabriuscula L. Op 16.IX een exemplaar, partiële tweede generatie. 

Caradrina morph eus Hufnagel. Een exemplaar op 17.X, partiële tweede gene¬ 

ratie. 

Jaspidia pygärga Hufnagel. Een vrij sterke partiële tweede generatie. Op 11.IX 

(2 exx.), 12.IX (2 exx.), 14.IX (4 exx.), 15.IX (1 ex.) en 16.IX (2 exx.). 

Polychrisia moneta Fabricius. Op 9.IX een exemplaar van de tweede generatie. 

Mythimna comma L. Op 15.IX (1 ex.) en op 4.X (1 ex.), behorende tot een 

zeer partiële tweede generatie. 

Rivula sericealis Scopoli. Een exemplaar op 30.IX en één op ll.X, partiële 

derde generatie. 

Idaea aversata L. Op 4.X (4 exx.) en op 9.X (2 exx.), partiële derde generatie. 

Apeira syringaria L., 1 d op l.IX, partiële tweede generatie. 

Cyclophora albipunctata Hufnagel. Op 13.IX een exemplaar; partiële derde 

generatie. 

Epirrhoe alternata Müller, een exemplaar op 14.IX, kan ook al tot een partiële 

derde generatie hebben behoord. 
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Ectropis bistortata Goeze. Op l.IX een Ç , op 6.IX 2 en op 12.IX een 

cf. Voor het eerst septemberdieren in een partiële derde generatie. 

8. Een vroege vlucht. 

Na al deze late vangsten een melding van een vroeg exemplaar van Photedes 

pygmina Haworth op 16.VII. Dit is vier dagen vroeger dan de laatste gegevens 

uit supplement 12 van de Catalogus. 

9. Talrijk in aantal. 

Lithosia griseola Hb. In de nacht van 28.VII 237 exemplaren. Idem 30.VII 

281 stuks. 

Didrsid rubï Vieweg. In de nachten van 14.VIII en 15.VIII resp. 731 en 850 

exemplaren. Voor L. griseold zijn het verrassende aantallen. 

Summary 

Results of a trap placed near the Abbey of Sion in the province of Overijssel 

in 1969. 1. Some rare species. 2. Migrants. 3. Absence of species or scarcity. 4. 

A remarkable form. 5. The first capture of Opigend poly gond Den. & Schiff, in 

the Netherlands. 6. Late dates. 7. Species with a partial second or third generation. 

8. An early observation. 9. Species present in great numbers. 

Deventer, Swaefkenstraat 39. 

Afdeling Zuid-Holland. Behoudens bijzondere omstandigheden zijn de vergaderingen van 

de afdeling Zuid-Holland in het komende seizoen als volgt vastgesteld: 

Op 27 oktober 1971 in de Rivièra-Hal, Diergaarde Blijdorp, Rotterdam, op 15 december 

1971 in het Museum van Nat. Historie, Raamsteeg 2 te Leiden, op 9 februari 1972 wederom 

in de Rivièra-Hal en op een nader te bepalen datum in april 1972 in het genoemde museum. 

Alle vergaderingen beginnen om 20 uur. 

Voor zover dit nog niet mocht zijn gebeurd zal aan de in Zuid-Holland wonende leden 

de gebruikelijke circulaire worden toegezonden. 

I. A. Kaijadoe, secretaris-penningmeester. 

Free, J. B,, 1970, Insect pollination of crops, pp. xi, 544. 170 figs., ca. 1550 refs., 

authors index (15 pp.), animal index (4 pp.), plant index (12 pp.), general index (6 pp.). 
Academie Press, London & New York. Prijs £ 7.25. 

De auteur, medewerker van het Rothamsted Experimental Station, geeft in dit boek een 

overzicht van de rol die insekten als bestuivers van voedingsgewassen spelen, alsmede van de 

methoden om de rol van deze insekten kwantitatief te bepalen en zo mogelijk hun betekenis 

voor de bestuiving van voedingsgewassen te vergroten. 

Hoewel vanzelfsprekend de honingbij de meeste aandacht krijgt, worden eveneens hoofd¬ 

stukjes gewijd aan andere bestuivers, met name hommels, solitaire bijen (Megachile, vooral 

M. rotundata, en Nomada melanderi) en calyptrate vliegen (Phormia, Lucilia en in mindere 

mate ook Calliphora). 

Het boek is als volgt ingedeeld: Na een inleiding, gewijd aan de methodiek van het onder¬ 

zoek wordt in een eerste deel het gedrag van honingbijen bij het provianderen behandeld, 

vervolgens de organisatie van honingbijvolken, de toepassingen van honingbijen als bestuivers, 

het gebruik en kweken van hommels en solitaire bijen, en het toepassen van insektenbestuivers 

in kassen. In een tweede deel worden, per plantenfamilie gerangschikt, de voedingsgewassen 

behandeld die van insektenbestuiving afhankelijk zijn. 

De schrijver heeft een enorme hoeveelheid literatuur kritisch verwerkt; veel aandacht wordt 

besteed aan de methodieken van de verschillende onderzoekers. 

Opmaak en indeling zijn zeer verzorgd. Het is jammer dat de figuren, met name de bloem- 

diagrammen, aan verschillende bronnen zijn ontleend, en niet in eenzelfde stijl overgetekend. 

Voor allen die te maken hebben met de produktiviteit van voedingsgewassen zal dit een 

waardevol boek zijn. — W. N. Ellis. 


