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closely related T. reuterï’. Intussen bleek mij, dat ook T. sim ul ans in Nederland 

voorkomt, maar deze soort ontwikkelt zich uit stromend water. Daarover zal elders 

worden gerapporteerd. De bevestiging van mijn vermoeden, dat T. reuteri ook in 

het brakke water van Nederland leeft, zal door de vondst van mannetjes geleverd 

moeten worden. 

De lichtvangsten te Melissant en te Middelharnis uitgevoerd tonen aan, dat de 

soortensamenstelling in het kleigebied van Overflakkee afwijkt van die in het 

duingebied van Goeree. Van de 23 soorten zijn tot heden 8 alleen in het klei¬ 

gebied gevonden, terwijl 5 soorten alleen in de duinen zijn aangetroffen. De 

overige 10 soorten komen in beide gebieden voor. Het is te voorzien, dat bij voort¬ 

gezet onderzoek deze scheiding voor de bestaande duin-soorten enerzijds en de 

klei-soorten anderzijds zich zal wijzigen, maar toch is een kern van oligotrofe 

duinwaterinsekten en polytrofe brakwatersoorten in het kleiland te verwachten. 

De tijd zal leren, welke soorten wij hiertoe uiteindelijk zullen moeten rekenen. 

Summary 

In 1968 important additional material on Neuropteroid insects was collected 

mostly in lighttraps in the island of Goeree-Overflakkee in the south-western parts 

of Holland. New records are: 2 Ephemeroptera, 4 Odonata, 4 Neuroptera and 

10 Trichoptera. Among the last a species of Triaenodes proved to be new for the 

Netherlands fauna, probably belonging to T. reuteri McL., but only females were 

at hand. 
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Nymphalis antiopa L. op Schouwen (Lep., Nymphalidae). De rouwmantel wordt maar 

heel zelden in het westen van het land waargenomen en is in dit gebied stellig niet inheems. 

De schaarse meldingen betreffen altijd ver van hun biotoop afgedwaalde zwervers. Het lijkt 

me niet onmogelijk, dat zo een dier zijn tocht nog verder westwaarts voortzet en zo in Enge¬ 

land terecht komt, hoewel de lepidopterologen daar van mening zijn, dat hun zeer zeldzame 

immigranten uit Scandinavië afkomstig zijn. 

De heer J. P. C. Boot te Haamstede schreef me, dat 31 augustus 1968 een antiopa in het 

duingebied van Schouwen tussen Haamstede en Westenschouwen gezien was, wat voor dit 

gebied wel iets zeer biezonders is. — Lpk. 


