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Macrolepidoptera in 1962 

door 

B. VAN AARTSEN 

In 1962 is het weer over het algemeen niet best geweest en de vangsten waren 

dan ook evenredig hieraan. Alleen het najaar maakte een uitzondering hierop, de 

vangsten op smeer waren biezonder goed te noemen. Opmerkelijk was zeker het 

voorkomen van een groot aantal trekvlinders en vooral de zeldzame Laphigma 

exigua Hb. was uitstekend vertegenwoordigd. Ruim veertig exemplaren kreeg ik 

hiervan op licht, vrijwel alle aan de kust. Mythimna vitellina F. kwam op 11 okto¬ 

ber te Valkenisse op het laken, terwijl ook dit jaar weer een Rhodometra sacraria L. 

gevangen werd en wel een vrouwtje te Heemskerk. 

Van de inheemse soorten welke minder algemeen zijn, kan ik de vangst ver¬ 

melden van Procus versicolor Bkh. Dit dier werd in aantal gevangen op smeer en 

licht bij Nuenen en Best. 

Reeds drie jaar vang ik vrij intensief met menglampen op Walcheren en hoewel 

één lamp opgesteld staat aan de voet van de duinen tussen een rijke Galium verum- 

vegetatie, kon ik slechts een tweetal Epirrhoë galiata Schiff, vangen. Totdat ik dit 

jaar ’s nachts met de pomplamp in een grote duinpan terecht kwam en midden in 

een galiata-populatie stond. De duinpan was geheel begroeid met Galium verum en 

slechts enkele lage braamstruikjes, verder echter geen struiken, ook niet als begren¬ 

zing van de duinpan. De biotoopbeschrijving van Epirrhoë galiata door Boer 

Leffef in Ent. Ber. 23 : 109 (1 juni 1963) betreffende vangsten op het eiland 

Schouwen, gaat dus niet geheel op voor Walcheren. 

Een tweetal andere populaties welke ik vond, kwamen ook voor in volkomen 

struikloze duinpannen. Van een drietal copula’s, die ik aantrof, kreeg ik op 

14 juli ongeveer 200 rupsen. Deze dieren groeiden wel biezonder snel, 1 augustus 

had ik reeds de eerste poppen, 11 augustus waren alle dieren ingepopt. De laatste 

week werden ze gekweekt met Galium palustre L., wat geen enkele moeilijkheid 

opleverde. De eerste week van september kwamen de eerste vlinders uit de pop. 
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Deze tweede generatie zal ook in de natuur partieel blijken te zijn, want ruim 170 

poppen overwinterden. Deze kwamen alle in het voorjaar uit in de periode van 

18 april tot 17 mei. De soort blijkt niet zo aberratief te zijn. 

Kon ik vorig jaar de vangst vermelden van het tweede exemplaar van Eupithecia 

millefoliata Rössler, dit jaar trof ik de soort niet alleen weer op dezelfde vindplaats 

aan, maar nu ook veel noordelijker, nl. op 2 augustus te Heemskerk. Het zal 

ongetwijfeld blijken, dat deze vlinder in Nederland beslist niet zeldzaam is, vooral 

niet als men naar de rupsen zoekt. Deze zijn laat in het jaar te vinden op duizend¬ 

blad (Achillea millefolium L.). Zij vallen op door de zeer kleine kop. Ik klopte ze 

21 oktober uit duizendblad bij Westkapelle. Dat dit echter niet de enige voedsel¬ 

plant is, zoals overigens overal wordt aangegeven, bleek mij uit de vondst van een 

rups op vlasleeuwebek (Linaria vulgaris Mill.) te St. Joost in Limburg. Deze rups 

leverde de vlinder op 18 juni 1963. 

Van de zeldzame spanner Cl e or a lichenaria Hfn. ving ik een tweetal exem¬ 

plaren te Heemskerk. 

Enkele aberratieve vormen: 

Malacosoma neustria L. Een $ met dezelfde donkerbruine grondkleur als het 

typische $ van M. castrensis L. en met zwak ontwikkelde gele dwarslijnen, zodat 

het volkomen overeenstemt met laatstgenoemde soort. Als het niet uit een rups 

gekweekt was, zodat ik volkomen zeker ben, dat het inderdaad een neustria is, 

zou ik het ongetwijfeld voor een castrensis aangezien hebben, hoewel de vindplaats 

dan wel heel opvallend geweest zou zijn: Zoutelande op Walcheren. 

Arctia villica L., f. Ursula Schulz. De vorm, waarbij op de bovenzijde van de 

voorvleugels de wortelvlek zowel met de binnenste costale vlek als met de twee 

vlekken aan de binnenrand verbonden is, zodat twee witte van de basis uitgaande 

stralen ontstaan. Van deze vorm, waarvan alleen een exemplaar van Epen bekend 

was, ving ik 14 juni 1962 een $ te Oostkapelle en de volgende dag een tweede 

$ te Valkenisse. Bij dit laatste exemplaar is de zwarte tekening op de achtervleu¬ 

gels eveneens sterk gereduceerd, zodat het tegelijkertijd tot f. ne gleet a Schultz 

behoort. 

Serraca punctinalis Scopoli, f. flavescens Hannemann. Een albinistische vorm, 

waarbij de grondkleur licht geelgrijs en de tekening licht geelachtig bruin gewor¬ 

den is (Lempke det.). Van deze voor ons land nieuwe vorm ving ik een mooi $ 

op 2.VIII. 1962 te Heemskerk. 

Summary 

Enumaration of rarer Macrolepidoptera taken in 1962 in different parts of the 

country, and of a few remarkable aberrations. Caterpillars of Eupithecia millefoliata 

were beaten from Achillea millefolium, but in a locality in the province of (Dutch) 

Limburg one was found feeding on Linaria vulgaris and a quite normal moth was 

bred from it. As far as the author knows this food plant is new. 

Halfweg - Zwanenburg, Dennelaan 215. 


