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Vanessa polychloros L. Op de zolder van het elektriciteitsbedrijf te Middelharnis ving ik
op 30 oktober 1964 een licht af gevlogen exemplaar. Het was voor het eerst, dat ik deze
soort hier waarnam.
Hipparchia semele L. Op 4.VIII.1964 zagen we een tweetal exemplaren vliegen aan de
buitendijk te Middelharnis. Eén wisten we te vangen, een vers dier. Een zwerver uit het
duingebied ?
Apamea ophiogramma Esp. Op 24 juli 1964 één exemplaar op de menglichtlamp in onze
tuin.
Cosmia af finis L. Op 3. VIII. 1964 een afgevlogen exemplaar op de ML.-lamp in de tuin.
Amathes triangulum Hufnagel. Op 17 juli 1964 een afgevlogen exemplaar in de tuin op
de ML.-lamp.
Orthosia stabilis Schiff. Op 17 april 1964 een vrij vers exemplaar op de ML.-lamp in de
tuin.
Chrysaspidia fesiucae L. 17 augustus 1964 een vrij vers exemplaar op de lamp in de tuin.
Lithosia complana L. Eén exemplaar op de lamp in de tuin op 21 juli 1964. Volgens de
Catalogus een typische bewoner van bosachtige gebieden, vooral in de zandstreken en het
duingebied.
An ait is plagiata L. Op 9 juni 1963 ving mijn vrouw tegen een verlichte etalageruit in
Middelharnis een afgevlogen exemplaar. Volgens de Catalogus komt de soort voor in het
zuiden en midden van Limburg en in het duingebied. Maar van het duingebied van Goeree is
hij nog niet benkend.
P. Vroegindeweij, Prinses Irenestraat 20, Middelharnis.
Hipparchia statilinus Hufn. (Lep., Satyridae). Deze vlinder heeft in 1964 buitengewoon
talrijk gevlogen op de Hoge Veluwe.
Bij een eerste bezoek op 3 augustus (ongunstig weer) werden ± 20 exx. waargenomen,
maar bij een tweede bezoek op 15 augustus (stralende zomerdag!) vlogen er beslist een paar
honderd exx.! Ook H. semele L. vloog er zeer talrijk.
A. W. P. Maassen, Montfort (L.).
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