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Macrolepidoptera in 1964 

door 

T. H. VAN WISSELIMGH 

Zoals gewoonlijk zal ik thans weer een overzicht geven van mijn bevindingen 

in 1964 aangaande de vangst van Macrolepidoptera. Dit jaar was, wat klimatolo¬ 

gische omstandigheden betreft, belangrijk beter dan de voorafgaande drie jaren, 

alhoewel volgens gegevens van De Bilt niet van een uitzonderlijk mooie zomer kan 

worden gesproken. De vrij mooie zomer was althans te Bergeijk e.o. van invloed 

op het aantal soorten, dat ik in 1964 aantrof. Blijkens de getoonde grafiek bedroeg 

dit in 1964 475, d.L op één na het hoogste aantal na de oorlog. Het maximum 

was 481 in 1954 (Aerdenhout) ; het laagste aantal was 400 in 1961. 

De vangst op licht was, vooral als gevolg van het betrekkelijk geringe aantal 

voor lichtvangst geschikte avonden, vrij slecht; het hoogste aantal soorten per 

avond bedroeg in 1964 86 tegen 124 in 1963 (maximum 128 in 1954). De vangst 

op smeer was vooral in juli veel beter, in oktober en november echter slecht. 

Zeldzame soorten 

]aspidea deceptoria Scop. Een bekende vindplaats van deze soort is bij Cadier 

en Keer, waar hij in aantal voorkomt. Overigens is de vlinder in ons land zeld¬ 

zaam. Op 6 juni 1964 ving ik een mooi vers exemplaar op licht te Ommen. 

Spialia sertoria Hoffmansegg vond ik op 25 mei 1964 ’s morgens bij Cadier en 

Keer en ’s middags bij Colmond. 

Mistic optera sexalata Retzius. In mijn verslag over 1962 vermeldde ik de 

vangst van 10 exemplaren te Bergeijk, in dat over 1963 die van 8 exemplaren 

eveneens te Bergeijk. Ook in 1964 ving ik op dezelfde plaats enige exemplaren, 

zodat mag worden aangenomen, dat deze overigens vrij zeldzame soort althans bij 

Bergeijk niet zeldzaam is. Ook op andere plaatsen in het oosten van Brabant en 

in midden Limburg schijnt deze soort geregeld voor te komen. 

Lycophotia molothina Esper op licht te Bergeijk op 1.VI. 1964. 

Schrankia taenialis Hb. Deze overigens zeldzame soort komt ieder jaar, dat ik in 

juli in Epen ben, geregeld in meerdere exemplaren op de stroop te Eperheide. 

Mythimna conigera F. 19.VII.1964 op licht te Epen. 

Perizoma blandiata Schiff, kwam op 23.VII.1964 op licht te Epen. Na 1946, 

toen ik 4 exemplaren langs de rand van het Onderste Bosch te Epen ving, had ik 

deze soort niet meer waargenomen. 

Coenobia rufa Haw. kwam op 31.'VIL 1964 op licht te Bergeijk. 

Photedes jluxa Hb. In de duinen is deze op helm levende soort geen zeldzaam¬ 

heid. In het oosten wordt ze veel minder waargenomen. Op 30.VL1964 ving ik 

een exemplaar op licht te Bergeijk. 

Afwijkingen : 

Mam es tra brassicae L. In 1963 beschreef ik de toen nieuwe vorm van deze soort 
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f. cinerescens v. Wisselingh met lichtgrijze voorvleugels, in 1959 gevangen te Epen. 

In 1964 ving ik een tweede exemplaar van deze variëteit op licht op 14.VIII te 

Bergeijk. Verder ving ik op 6.VIIL1964 een exemplaar van f. unicolor Tutt te 

Bergeijk op licht en twee exemplaren van deze donkere variëteit te Epen, eveneens 

op licht. 

Scotia exclamationis L. Op 7.VII.1964 kwam te Bergeijk op licht een fraai 

exemplaar van f. posteli Culot en voorts op 6, 7 en 8.VII drie exemplaren van 

f. picea Haworth. Verder toonde ik een eigenaardig exemplaar van Aerdenhout, 

d.d. 27.V.1954 dat vier variëteiten in zich verenigt, nh f. junctoides Lucas, f. 

renitangens Lempke, f. hasilinea Peerdeman en f. protensa Lempke. 

Hepialus humuli L. Het normale $ van deze soort is geheel wit, het 9 geel» 

bruin met rode vlekken. F. rujomaculata Lempke van het $ heeft rode vlekken. 

Op 4.VII.1964 ving ik op licht te Epen een prachtig 9 met grijze in plaats van 

rode vlekken. Op 11.VIL 1949 ving ik te Epen een overeenkomstig exemplaar. 

Ik noem deze nieuwe vorm f. griseomaculata, nov. 

Anagoga pulveraria L. Op 24.V.1964 een exemplaar bij Rijckholt met grijs in 

plaats van roodbruin middenveld. 

Papilio machaon L. Op 1.VIII.1964 te Bergeijk een teratologisch exemplaar 

met veel te korte sprieten. 

Gonodontis bidentata CL Verleden jaar vermeldde ik de vangst van f. nigra 

Prout, alsmede van een afwijkend exemplaar met drie zeer donkere en een lichtere 

vleugel. Op 14.V.1964 ving ik op licht te Bergeijk een donker exemplaar met 

rechts een voorvleugel met een zwarte voorrand en links een achtervleugel met 

twee zwarte vegen. 

Afw ij kende vangdata 

Auto grap ha gamma L. Eind april vond ik in mijn tuin te Bergeijk een volwassen 

rups, die op 6.V.1964 een vlinder leverde. Overwintering als rups komt in ons 

land weinig voor (zie Cat. Lempke 8 : (527)). 

Eind augustus vond mijn zoon een volwassen rups van Dasychira pudibunda L., 

die op 27 november de vlinder leverde. 

Summary 

Rarer Macrolepidoptera, taken in the provinces of North Brabant and Dutch 

Limburg in 1964. 

A new form of Hepialus humuli L. is described, viz. f. 9 griseomaculata, with 

grey spots on the fore wings instead of red ones. 

Bergeijk, Bremdreef 2. 


