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blijkt uit een reeks van steekproeven verspreid in de meeste zuidelijke bosgebie¬ 

den voor te komen, maar klaarblijkelijk zeer zelden in grote aantallen. Amathes 

agathina Dup. kan als een biotoopvaste soort worden beschouwd. Dit is gebleken 

uit de combinatie van gegevens welke als gevolg van verscheidene proeven werden 

verkregen. De imago’s zwerven, zoals bij vele andere soorten het geval is, niet 

of zelden ver buiten het typische biotoop en zullen dus sporadisch en in zeer 

weinig exemplaren op vanglampen worden aangetroffen, vooral niet wanneer 

deze op een afstand van het vlieggebied zijn opgesteld. Bovendien kan met vrij 

grote zekerheid worden aangenomen, dat de vermoedelijke zeldzaamheid aan het 

voorgaande is toe te schrijven. In het biotoop zelf blijkt hij gewoon te zijn, hetgeen 

in zekere mate wordt bevestigd door de vrij grote rupsenaantallen, welke zo nu 

en dan zijn gevonden. 

Van de in I960 op de Veluwe voor onze fauna nieuw gevangen soort, Polymixis 

gemmed, kon reeds een mogelijke areaaluitbreiding worden geconstateerd. Op een 

heigebied in de omgeving van Apeldoorn werd nl. begin september een exemplaar 

opgemerkt. Op ditzelfde terrein bleken o.m. populaties van Apamea furva, Ama¬ 

thes glare o sa en A. castanea voor te komen, terwijl er blijkbaar optimale milieus 

voor de talrijk optredende Scotia curs or ia worden gevonden. 

Resumerend kunnen de onderzoekingen in I960 en 1961 als redelijk geslaagd 

worden beschouwd, ondanks de ongetwijfeld nadelige invloed van twee achter¬ 

eenvolgende klimatologisch ongunstige seizoenen. Wederom is tot uiting gekomen 

welk een overgroot deel van Nederland nog entomofaunistisch onbekend terrein 

is, waarin voor vele pioniers werk is te verrichten. 
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Summary 

Report on the investigation of the Macrolepidoptera occurring in faunistically 

interesting localities in the Netherlands during the years I960 and 1961. 

Bilthoven-Noord, Soestdijkseweg 33. 

Papilio machaon L. en enkele andere dagvlinders in 1962. Mijn bevindingen omtrent 

enkele door U indertijd in de aandacht aanbevolen soorten waren in 1962 in de omgeving 

van Montfort (Lbg.) als volgt: 

Papilio machaon L. Ontbrak in 1962 in mijn omgeving volkomen. 

Polygonia c. album L. Dat seizoen hoogstens een tiental exemplaren gezien; in meer normale 

jaren is de vlinder hier nog steeds vrij gewoon. 

Araschnia levana L. Deze tot voor weinige jaren in Montfort nog gewone vlinder is hier 

nu beslist zeldzaam. In 1962 heb ik zelfs geen spoor van het Landkaartje gezien! 

A. W. P. Maassen, Montfort. 


