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Cbiasmia clathrata L. — deze soort is alleen bekend uit 1958 (D). 

*Aegeria formicaeformis Esp. — één exemplaar werd waargenomen op 28 augustus 

1961 in het Grilt jeplak. 

*Hepialus sylvina L. ■— D; regelmatig in klein aantal in de omgeving van de 

loofbosjes van de binnenduinen; augustus. 

Tabel 

Aantal soorten Macrolepidoptera t.m. 31 maart 1963 op Terschelling vastgesteld 

Papilionidae 1 Thyatiridae 6 Cossidae 2 

Pieridae 8 Drepaeidae 6 Limacodidae 1 
Nymphalidae 12 Lymantriidae 5 Psychidae 1 
Satyridae 7 Nöctuidae 161 Zygaenidae 4 

Lycaenidae 8 Lasiocampidae 7 Sesiidae 2 

Hesperiidae 5 Nolidae 4 Hepialidae 2 

Sphingidae 1 Arctiidae 20 Totaal 386 soorten 
Notodontidae 13 Geometridae 100 

Summary 

List of Macrolepidoptera observed on the island of Terschelling (one of the 

"wadden islands” belonging to the province of Friesland) up to and inclusive 

March 1963. 

Joosse-vao Damme, E. N. G., Oerinsekten - Apterygota. Wetenschappelijke Mede¬ 

deling no. 48 van de Kon. Ned. Natuurhist. Ver. Juli 1963. In deze nieuwe insekten- 

publicatie van de K.N.N.V. behandelt de schrijfster de oudste en primitiefste insekten, de 

Collembola, Protura, Diplura en Thysanura. Het is geen determineerwerk, waarmee alle 

uit ons land bekende soorten op naam gebracht kunnen worden, maar eigenlijk een moderne 

algemene inleiding, die voor een belangstellende leek tal van wetenswaardigheden bevat. 

Bovendien op een bevattelijke prettige manier geschreven, zodat het een plezier is het werkje 

door te lezen. Tal van illustraties verduidelijken de tekst. Biezonder interessant zijn de 

hoofdstukjes, die de biologie en de oecologie van deze merkwaardige dieren behandelen. 

Zij die zich verder in deze groepen willen verdiepen, vinden aan het eind een opgave van 

moderne publicaties erover. Weer een voortreffelijke aanwinst voor de bekende serie. 

De prijs bedraagt voor leden van K.N.N.V. en Ned. Ent Ver. ƒ 2,25, te voldoen door 

storting op postrekening 13028 ten name van het Bureau van de K.N.N.V. te Hoogwoud - 

N.H., waarna toezending volgt. — Lpk. 

Araschnia ievana L. in 1963 (Lep., Nymphalidae). Alleen de heer Neijts heeft gerea¬ 

geerd op mijn verzoek om mededeling over het voorkomen van de vlinder in 1963. In de 

omgeving van Nuenen kwam hij slechts sporadisch voor. Alleen een paar exemplaren van 

de donkere zomergeneratie werden waargenomen. 

Duidelijk blijkt hieruit, hoe noodzakelijk het is op de soort te blijven letten. Ik hoop dan 

ook op meer berichten aan het eind van 1964. Ook negatieve uit gebieden waar Ievana 

blijkens de ervaringen van de laatste 20 jaar zou moeten voorkomen. — Lpk. 


