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Macrolepidoptera in 1965
door
T. H.

van

WISSELINGH

Evenals vorige jaren zal ik ook thans weer een overzicht geven van mijn bevin¬
dingen in het vorige jaar aangaande de vangst van Macrolepidoptera. Wat de
klimatologische omstandigheden betreft was 1965 het
heb meegemaakt. Sinds de waarnemingen in De Bilt
nooit zoveel regen gevallen, het aantal uren zonneschijn
evenals de gemiddelde temperatuur. Bovendien was het

slechtste jaar, dat ik ooit
zijn begonnen, is er nog
was ver beneden normaal,
aantal goede vangavonden

zeer gering, zodat zowel de vangst op licht als op smeer zeer slecht was.
Blijkens de getoonde grafiek bedroeg het aantal soorten, dat ik in 1965 waar¬
nam, slechts 338, het laagste aantal dat ik ooit ben tegen gekomen. Het maximum
was 481 in 1954 te Aerdenhout, het minimum tot nog toe 400 in 1961 te
Bergeijk. Het hoogste aantal soorten op één avond was 75 tegen 86 in 1964 en
124 in 1963 (Bergeijk). (Maximum 128 in 1954 te Epen).
Zeldzame soorten.
Spialia sertoria Hoffmansegg. Op 7 juni te Cadier en Keer zes exemplaren.
Harp y ia bi cusp is Borkhausen. Op licht te Epen op 8 juni.
Mythimna sicula Treitschke. Deze soort is in 1952 voor het eerst in ons land
aangetroffen en is daarna meerdere malen in enkele exemplaren in de zuidelijke
helft van het land gevangen. Op 25 juni kwam een exemplaar op de lamp te
Epen.
Mysticoptera sexalata Retzius. Verleden jaar vermeldde ik, dat deze soort, waar¬
van ik in 1962 tien, in 1963 acht en in 1964 enige exemplaren te Bergeijk op de
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lamp kreeg, althans daar niet zeldzaam was. In 1965 ving ik er in juni en juli
weer vijf exemplaren.
Oligia versicolor Borkhausen. In mijn collectie stond tussen vele exemplaren
van O. latruncula Schiff, een exemplaar van versicolor, gevangen te Winterswijk
op 20.VI.1952.
A f w ij k i n g e n.
Op 9.VIII.1965 kwam een sterk afwijkend exemplaar van Mam estra suasa
Schiff. (dissimilis Knoch) op licht. Het dier is effen bruingrijs, de anders scherpe
golflijn met duidelijke W is nauwelijks zichtbaar.
D il o ba caeruleocephala L., f. nigrofasciata nov. Thorax en abdomen zwart,
halskraag donker bruinachtig grijs; voorvleugels met zwart middenveld en normaal
licht gekleurde vlekken, wortel veld en gewaterde band donker bruinachtig grijs,
franjeveld zwartachtig; achtervleugels donker grijs. Epen, 3, 1.X.1965, holotype.
Vroege

datum.

Pieris brassicae L. Deze soort was in 1965 talrijk, zowel in de eerste als in de
tweede en in de derde generatie. Het eerste exemplaar ving ik niettegenstaande
het slechte weer reeds op 4 april.
Diversen.
Nymphalis polychloros L. Einde juni vond ik ’s avonds terwijl ik op licht ving,
tegen een kelderdeur van Hotel Het Krijtland te Epen 12 rupsen van deze vroeger
algemene maar de laatste jaren veel zeldzamere soort. In de directe omgeving
van het hotel staat geen van de voedselplanten. De dichtst bij zijnde kerseboom
staat op 60 m afstand op een verhard parkeerterrein. De rupsen moeten derhalve
een vrij grote afstand over verhard terrein afgelegd hebben om een gunstige plaats
voor de verpopping te vinden.
Aglais urticae L. Vermoedelijk als gevolg van het zeer zachte weer in het einde
van januari 1966 nam ik reeds op 1 februari j.l. een exemplaar van deze soort
in mijn tuin waar.
Summary
Discussion of more or less rare species of Macrolepidoptera observed in 1965
in the provinces of North Brabant and Dutch Limburg. Owing to the extremely
bad weather the number of species and specimens was far below the average.
A new form is described:
Diloba caeruleocephala L., f. nigrofasciata nov. Thorax and abdomen black,
collar dark brownish grey; fore wings with black central area and normal pale
spots, basal and postmedian areas dark brownish-grey, marginal area black; hind
wings dark grey.
Bergeijk, Bremdreef 2.
Afdeling Noord-Holland en Utrecht. Voor het seizoen 1966—1967 zijn de vergaderingen
vastgesteld op de volgende woensdagavonden: 28 september, 30 november, 25 januari en
8 maart, als altijd om 20 uur in Hotel Krasnapolsky.
Convocaties zullen alleen nog verzonden worden aan degenen, die ƒ 2,— betalen.
W. J. Kabos, Secretaris.

