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Hydraecia petasitis Doubleday in 1964 (Lep., Noctuidae) 

door 

G. M. BOGAARD 

Als vervolg op mijn artikel in Ent. Ber. 24 : 42—44 (1964) betreffende een 

geslaagde kweek van Hydraecia petasitis geef ik nu een overzicht van mijn ervarin¬ 

gen met deze soort in 1964. Vanzelfsprekend was ik zeer benieuwd, of de re¬ 

sultaten net zo goed zouden worden als ze in 1963 geweest waren. Het zou mij 

niet verbaasd hebben, als ik de soort het jaar daarop niet meer aangetroffen had. 

We weten immers nog zo weinig af van de omstandigheden, waaronder hij leeft! 

In mei ben ik twee maal op de vindplaats geweest, beide keren zonder enig 

resultaat. Geen enkel rupsje was te vinden, zodat ik al het ergste begon te vrezen. 

Erg verwonderlijk was dit slechte resultaat niet, daar nagenoeg alle bloemstengels 

waren afgeplukt. Achteraf blijkt dit geen al te rampzalige gevolgen gehad te 

hebben, want op 20 juni vond ik toch weer rupsen. Ze bevonden zich toen al 

onder in de bladstengels of in de wortelstokken en waren reeds nagenoeg vol¬ 

wassen. Hun aantal was echter wel beduidend kleiner dan in 1963. Op dezelfde 

dag als het jaar te voren, namelijk op 18 juli, ben ik naar poppen gaan zoeken. 

Het resultaat overtrof mijn stoutste verwachtingen. Binnen een half uur vond ik 

er 28 en nog twee poprijpe rupsen. De poppen werden weer in de bak gedaan, 

nu niet met aarde van. de vindplaats, maar met kleiachtige grond uit mijn tuin. 

Later zou dat funest blijken te zijn. Alle poppen werden weer net als in 1963 

boven aan de dijk gevonden. 

Op 23 juli trof ik in de bak al twee vlinders aan, de één kersvers, de andere 

dood en afgevlogen. Deze moet dus al eerder uit de pop gekomen zijn. Maar ik 

verwachtte zo vroeg nog geen vlinders, daar het jaar ervoor de eerste pas op 

1 augustus verscheen! Op 7.VIII vond ik op de vindplaats nog slechts één pop en 

een paar sterk beschadigde vlinders. 

In totaal kreeg ik van de gevonden poppen en rupsen 15 vlinders. Vier poppen 

leverden een sluipwesp, de overige waren dood. Wel zaten weer de vlinders geheel 

ontwikkeld in de pop en waren sommige poppen zelfs bij de kop open gebroken. 

jDoor de droogte was de grond in de bak een harde koek geworden, zodat de 

vlinders er niet meer doorheen konden komen. Losse zanderige grond zal wel een 

betere oplossing zijn. Maar door schade en schande wordt men nu eenmaal wijs. 

Al met al heeft het mij toch veel voldoening gegeven, dat de soort zich heeft 

weten te handhaven. Ik hoop dat ook in dit voorjaar te kunnen vaststellen. 

Summary 

The colony of Hydraecia petasitis, which was discovered in the province of 

South Holland in the spring of 1963 and which produced a great number of 

caterpillars (cf. Ent. Ber. 24 : 42—44, 1964), was revisited in 1964. Although the 

result was less favourable, a fair number of caterpillars and (in the second half of 

July) of chrysalids could be collected. 
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