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De partiële tweede generatie van Plebejus argus L. (Lep., Lycaenidae). In aansluiting 

aan mijn mededelingen over 1961 en 1962 volgen hier de waarnemingen over 1963. 

l.IX, 6 £ £ tussen tientallen afgevlogen dieren. 

7.IX, 6 £ £ 1 $ hetzelfde beeld. 

11.IX, 7 £ £ en 2 2 2, idem. 

13.IX, 8 £ £ en 6 $ 2, nog steeds afgevlogen dieren. 

14.IX. 6 £ £, vliegend gevangen, wat een uitzondering is. 

16.IX, 9 £ £ en 1 2, nog diverse afgevlogen dieren. 

23.IX, 5 £ £ en 1 2, geen afgevlogen dieren meer te zien. 

9.X, 1 £, nadien niets meer waargenomen. In totaal 48 £ £ en 11 2 2. 

Als nieuwe, nog niet eerder aangetroffen, variaties vond ik: f. addenda Tutt en f. 2 croceo- 

virgatus Tutt. 

Na de stralende herfst van 1961 en die van 1962 en het normale wisselvallige najaarsweer 

van 1963 blijkt nu wel , dat een partiële tweede generatie geen al te grote uitzondering is, 

althans voor „Het Boetelerveld” te Raalte. De reden, dat de vlucht op 9.X nogal abrupt ein¬ 

digt met 1 £ , zal wel gelegen zijn in het feit, dat zware regenval in het begin van oktober 

grote delen van de heide onder water zette. Zonder flinke laarzen is het terrein dan absoluut 

onbegaanbaar. De beste manier om de dieren op te sporen is te gaan zoeken in de namiddag 

van zonnige herfstdagen met een redelijke temperatuur. 

G. J. Flint, Swaefkenstr. 39, Deventer. 

Hadena bicruris Hufnagel (Noct., Hadeninae). Enige tijd geleden oefende ik mijn dage¬ 

lijkse werkzaamheden uit op een hoge spoordijk ergens in West-Friesland. Ik had daar in 

de loop van de jaren een laag muurtje opgetrokken als afscheiding tussen een tuintje en de 

vegetatie van de dijk. Doch op een gegeven ogenblik zinde mij het muurtje niet meer en 

begon ik het af te breken. Tot mijn verrassing vond ik tussen de stenen, die los op elkaar 

gestapeld lagen, al spoedig enkele poppen, die van Hadena bicruris bleken te zijn. Bij verder 

onderzoek merkte ik, dat er tientallen aanwezig waren, die als rups blijkbaar geleefd hadden 

van de zaaddozen van Silene cucubalus en Melandryum album, die beide op de spoordijk 

groeiden. 

Na deze vondst was ik zo enthousiast, dat ik het volgende, jaar een kunstmatig muurtje 

maakte van kleine schilvers steen op een plank. Dit zette ik in een ruime kweekkast, waarin 

ik een 50 rupsen van bicruris grootbracht op onrijpe zaaddozen van Silene. Alle rupsen 

verpopten zich in het nagebootste muurtje en leverden het volgende voorjaar 45 vlinders. 

M. Jansen, Alkmaar. 


