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Vervolgens enige interessante vliegtijdennotities, welke door de waarnemingen 

op Schouwen in de afgelopen zomer zijn verkregen. 
Scotia  puta Hb. 

Deze op Schouwen opmerkelijk gewone soort begon op 20 april 1961 te 

vliegen. Tot op 18 juni waren er geregeld waarnemingen van betrekkelijk kleine 

aantallen, met zo men wil een topje in de eerste helft van mei van ruim 60 dieren. 

Na 18 juni kwam geen puta meer op de lamp. Op 14 juli, een kleine maand 

later, verschenen weer verse exemplaren. Tot in de eerste decade van augustus 

liepen de aantallen zeer geleidelijk op om na de 6e plotseling sprongsgewijs toe 

te nemen tot in de eerste decade van september. In de periode van 25 augustus 

tot 8 september was er een duidelijke top. Na de 8e september zakte het aantal 

snel, hoewel tot 17 oktober nog geregeld puta's werden gezien (voorlopige 

einddatum) . 

Merotype virgata Hufn. 
Van deze soort werden de eerste dieren op 12 april 1961 in de  traps  gevonden. 

Tot 30 april was er een doorlopende reeks van waarnemingen. Daarna volgde een 

pauze tot 27 mei. Vanaf deze datum tot 11 september ontbreekt virgata op geen 

vangavond. Gezien de flinke aantallen, welke werden genoteerd, is M. virgata op 

Schouwen zéér gewoon. 

Aspitates ochrearia  Rossi. 
Op 25 april 1961 werden de eerste 2 exemplaren genoteerd. Min of meer 

geregeld werden aanvluchten waargenomen tot begin (3) juli. Daarna trad een 

pauze op, waarin echter enkele exemplaren incidenteel werden opgemerkt. Deze 

pauze duurde tot het einde van de maand. Na eind juli kwamen er weer grotere 

aantallen verse dieren in de lampen. De aantallen liepen geleidelijk op tot einde 

augustus (tot de 28e), om dan snel af te zakken. Op 11 september werden nog 

slechts 2 exemplaren gezien. Dit is voorlopig de laatst bekende datum. Ook 

A. ochrearia behoort op Schouwen tot de gewone soorten. 

Summary 

Observations on  a  few  Macrolepidoptera  on the island  of Schouwen (prov. of 

Sealand) in 1961: 
Diacrisia sannio L. A  strong second  geneeation was  observed from  7  August 

— 8 September,  stronger  even  than the  first  generation  and  distinguished by 

its  smaller  size. 
Scotia  puta Hb.  Two periods  of  flight were observed, the  first  from  20 April 

— 18  June, the second from  14  July  — 18 September  with  a maximum in  the 

last week of  August  and  the  first week of September. 
Mesoiype virgata Hufn.  Observed from  12 April — 30 April and  then from 

27  May  — 11 September. 
Aspitates ochrearia  Rossi.  More or  less regularly observed from  25 April —

3  July. The  species  reappeared  at  the  end of  July  and  flew until  11 September  with 

a maximum in  the  last decade of  August. 

Gronops inaequalis Boh. (Coleoptera). In december 1960 werd deze kever in aantal 

gevangen in Amsterdam-Zuid langs de ringspoorbaan. 

A. C. NONNExENS, Da Costalaan 48, Amstelveen. 




