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Vlindervangsten te Vlodrop in 1966 
door 

A. W. P. MAASSEN en J. J. VAN OOSTERHOUT 

In 1966 vingen wij diverse malen op licht te Vlodrop, op dezelfde plaats waar 

wij in 1965 Paradiarsia sobrina Bsd. bemachtigden (zie Ent. Ber. 26 : 5). Ons 

plan er elke maand enkele avonden te vangen konden wij helaas niet uitvoeren; 

het weer was te vaak spelbreker dit jaar. De resultaten zijn wel zo, dat wij er het 

volgend seizoen zeker teruggaan. 

Op onze beste avond, 16 juni, verschenen 131 soorten op het scherm. Bepaald 

hinderlijk waren toen de duizenden eikebladrollers (Tortrix viridana L.), die 

enkele uren lang in een vrijwel ononderbroken vlucht op het vangscherm aan¬ 

vlogen. In de uitgestrekte Vlodropse bossen vonden wij rijke populaties van 

Epirrhoe tristata L. en Euphyia luctuata Schiff. Van beide soorten kwamen slechts 

enkele exemplaren op licht. 

Vermeldenswaardige lichtvangsten : 

Harp y ia bi cusp is Borkh., de talrijkste Harp y ia ! 

Odontosia carmelita Esper, 3 exemplaren, 24.IV. 

Leucodonta bicoloria Schiff., 2 exemplaren, 17.V; in het aangrenzende gebied 

in aantal gevangen. 

Endromis versicolora L., 1 $ , 24.IV. Jammer voor ons bleek dit wijfje uitge¬ 

legd te zijn. 

Polyploca ridens F., in aantal. 

Rhyparia purpurata L., 1 $ van de f. atromaculata Galvagni op 14.VI. Een 

op 14.V in het aangrenzende gebied gevonden rups leverde 7.VI ook een wijfje 

van deze mooie vorm met sterk verdonkerde achtervleugels op. 

Anaplectoides prasina Schiff., 2 exemplaren, 14 en 16.VI. 

Polia hepatica CL (tincta Brahm), ca. 40 exemplaren, 16.VI. 

Mythimna turc a L., ca. 50 exemplaren, 14 en 16. VI. 

Mythimna sicula Treitschke, 2 exemplaren, 16.VI. 

Auto grap ba jota L., in aantal. 

Auto grap ha pulchrina Haw., 2 exemplaren, 16. VI. 

Trip hosa dubitata L., 1 exemplaar, 27. IV. 

Anaitis plagiata L., enkele exemplaren. 

Lycia hirtaria CL, in aantal, waaronder een praktisch zwart exemplaar. 

Summary 

Rarer or more local Macrolepidoptera, taken at Vlodrop, in the centre of Dutch 

Limburg in 1966. 

Montfort, Julianastraat 2. 

Rotterdam, Rododendronplein 7. 

Afdeling „Zuid-Holland”. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal de afdeling haar 

laatste vergadering van dit seizoen houden op woensdag 12 april a.s. in het Rijksmuseum 

van Nat. Historie, Raamsteeg 2 te Leiden, en wel des avonds om 8 uur. 

Overeenkomstig de traditie is deze avond voornamelijk bestemd voor bijzondere demon¬ 

straties, diavertoning e.d. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

I. A. Kaijadqe, afdelingssecretaris. 


