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Nonagria nexa Hübner ook in Limburg
door
J. J. van OOSTERHOUT

Men zegt dat 13 het ongeluksgetal is. Zaterdag 13 september 1969 was voor
mijn vrouw en mij een geluksdatum. Ons laken stond opgesteld in midden-Limburg, te weten in Vlodrop-Station.
De plaats was niet best, maar wij wilden vangen zonder de herrie van het
aggregaat. Met 100 meter kabel kwamen we net buiten een bosrand, tegenover
een veld asperges.
Het was een heldere niet koude avond, geen maan, zwakke wind. In totaal
zijn die avond beslist geen 50 beesten op het laken geweest, waaronder nog veel
gamma’s.
Op een gegeven ogenblik ving ik aan de donkere kant van het laken een klein
uiltje, waarvan de tekening niet was te zien. Ook onder de lamp bekeken was
het voor ons totaal onbekend. Ook de heer Maassen kende het beest niet.
Ongeveer een half uur later ving mijn vrouw, nu aan de lichtzijde van het
laken, met het net een tweede exemplaar.
Thuisgekomen kon aan de hand van de duidelijke tekening zonder moeite het
dier worden gedetermineerd. Wij bleken te doen te hebben met twee exemplaren
van Nonagria nexa Hb. De door Koch opgegeven vliegterreinen zijn hier volop
aanwezig, o.a. moerassen, moerasweiden e.d.
De volgende avond werd een verdere poging gedaan meer exemplaren te be¬
machtigen. De wind kwam echter uit de tegenovergestelde richting. Het beest
werd niet gezien.
Ongetwijfeld zal in 1970 door de Limburgse verzamelaars meer dan één poging
worden ondernomen dit dier te vangen. Het optimale biotoop is echter zeer moeilijk
bereikbaar, aangezien er geen enkele voor de auto begaanbare weg door voert.
Summary
Two specimens of Nonagria nexa Hb. were caught in the centre of Netherlands
Limburg in september 1969. This is the second locality for the species in the
country.
Rotterdam 12, Rododendronplein 7

Verzoek. Van vele kanten hoort men tegenwoordig klachten over het feit, dat de vlinderstand in Nederland terugloopt. Vooral de Sphingidae schijnen in aantal af te nemen; men
denke bijvoorbeeld aan Sphinx ligustri en Hyloicus pinastri, die vroeger

aanmerkelijk vaker

schenen voor te komen dan tegenwoordig.
Om nu een duidelijk beeld te krijgen van de pijlstaartenstand in Nederland zou ik ieder
willen verzoeken om zijn waarnemingen van pijlstaarten aan het eind van het seizoen naar
onderstaand adres te sturen. Bij voorbaat dank ik ieder die hieraan mee wil werken.
W. Hogenes, 3de Kostverlorenkade 30 III, Amsterdam 13.

