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Dank zij de geregelde waarnemingen, welke over een geheel seizoen liepen, zijn 

de vliegtijdgrenzen der beide optredende generaties van E. galiata bekend ge¬ 

worden (kleine verschuivingen blijven uiteraard mogelijk). 

Voor generatie één zijn deze: 15 mei tot 17 juli, voor generatie twee: 2 augustus 

tot 26 september. 

Hoewel het entomologisch onderzoek van het Schouwense duindistrict nog in 

een beginstadium verkeert, is toch al reeds uit de verkregen gegevens duidelijk 

naar voren gekomen welke belangrijke en vooral aparte positie dit duingebied in 

Nederland vanwege zijn entomofauna inneemt. Het vormt een gunstig milieu 

voor zuidelijker georiënteerde vlindersoorten, die naar het noorden toe hun areaal 

tot en met hier hebben kunnen uitbreiden. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat 

zij nog tot onze fauna behoren. Zij bepalen mede en zeker niet in geringe mate de 

natuurwetenschappelijke waarde van deze duingebieden. 

Gezien de instelling van een bepaalde categorie verzamelaars is het publiceren 

(dus bekend maken) van vindplaatsen van zeldzame soorten een vrij riskante zaak. 

Het kan namelijk aanleiding geven tot ongewenste vangpartijen. Aan de andere 

kant is het niet verstandig faunistische gegevens te verheimelijken. Het publiceren 

heeft ook zijn voordelen. In zekere zin wordt daardoor entomologisch onderzoek 

van entomologisch belangrijke terreinen gestimuleerd. Er is dan ook bekend, welke 

terreinen entomologisch belangrijk zijn, zodat er aan een eventuele bescherming 

kan worden gewerkt. Het risico, dat een lokale of zeldzame insectesoort door het 

bekend maken van de vindplaats (en) loopt om door onbeheerst wegvangen te 

worden uitgeroeid, kan men indien nodig nog opvangen door slechts in beperkte 

mate het vangen toe te staan en daarop bij de terreinbewaking toe te zien. Op 

Schouwen is het toezicht in dat opzicht in goede handen. 

Summary 

E. galiata is living in the Netherlands in the dune area in the south-west of 

the country. It is known from the dune area of Walcheren, but was never caught 

in great numbers. 

During the entomological inventory of the dunes of the island of Schouwen 

large numbers of E. galiata have been observed, the optimal habitat being open 

spaces in the Hippophae rhamnoides shrubvegetations. The first generation 

was observed from 15 May—17 July, the second from 2 August-—26 September. 
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Gluphisia crenata Esper (Lep., Notodontidae). Dordrecht is wel de oudste en tot nog 

toe de meest westelijke vindplaats in het Fluviatiel District. Kapelaan A. Groenendijk 

meldt me, dat hij er 21 juni 1961 weer een exemplaar ving, zodat de vlinder daar nog 

steeds blijkt voor te komen. Ook zo iets is tegenwoordig wel eens de moeite van het ver¬ 

melden waard ! — Lpk. 


