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Summary 

A complete list of the Coleoptera collected in the Amsterdamse Bos (Amster¬ 

dam Wood) in the period 1948—1960, with notes on the rarer species. 

The wood is an artificial one, situated in the polders south of the town, with 

an area of 8.95 km2, of which about 4 km2 is covered with trees and shrubs. 

The laying out of it started in 1934. 

Amstelveen, Da Costalaan 48. 

Late data of tweede generatie. Euproctis similis Fuessly. Op de lamp te Raalte ving ik 

van deze soort op 12.IX.I960 een vrij afgevlogen $ . In het 6e Supplement van de Catalogus 

(blz. 131) vermeldt Lempke een $ van 2.IX.1956. Geziert het slechte weer van de zomer 

van 1956 werd dit exemplaar niet tot een extra generatie gerekend. Naar analogie hiervan 

kan het Raalter exemplaar van 12.IX.I960 ook moeilijk daartoe behoord hebben. De zomer 

van I960 was zo mogelijk nog slechter dan die van 1956. Ook de niet-verse conditie van 

het dier wijst er al op. Besluiten wij het exemplaar tot de hoofdgeneratie te rekenen, dan 

verandert dus de laatste datum van de eerste generatie van 2.IX in 12.IX. 

Hemaris fuciformis L. Overdag op Buddleja een exemplaar te Raalte gevangen op 

14.VIII.1960. Daar het einde van de eerste generatie begin juli valt, moet deze vlinder, 

ondanks de slechte zomer van I960, tot een partiële tweede generatie gerekend worden. 

Eustrotia uncula Clerck. Op licht een afgevlogen exemplaar op 24.VIII.1960 in het Boe- 

telerveld nabij Raalte. Dit behoort dus tot de partiële tweede generatie. Het is een late 

datum, want volgens de Catalogus eindigt deze op 15.VIII. 

Eustrotia olivana Schiff. In het hierboven vermelde Boetelerveld op 8.VIII.1960 een 

gaaf exemplaar bij dag opgejaagd. Eveneens weer een late vangst. De Catalogus vermeldt 

als laatste datum 27.VII. 

Amathes c nigrum L. Een exemplaar op de lamp te Raalte op 22.X.I960. Dat is enkele 

dagen later dan de Catalogus opgeeft (19-X). Deze herfst was de tweede generatie zeer 

talrijk te Raalte, eveneens die van Discestra trifolii Hufn. en Phlogophora meticulosa L. 

Polychrisia moneta F. Op de lamp te Raalte een exemplaar op 9-IX.1960. Ondanks de 

miserabele zomer toch een partiële tweede generatie of misschien door dit slechte seizoen 

een verlaat dier van de eerste generatie? 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte. 

[Het laatste exemplaar heeft stellig tot de tweede generatie behoord. Het jaar I960 was 

niet zo slecht voor de overdag rustende soorten! — Lpk.] 

Verpoppingsplaats van Cerura vinula L. (Lep. Notod.). Cerura vinula is in de Haar¬ 

lemmermeer een gewone verschijning, maar om een aantal aberratieve vormen te krijgen ben 

ik cocons gaan zoeken. Ruim 250 verzamelde ik van de stammen van jonge populieren en 

bij het zoeken hiernaar deed ik een aardige ervaring op. Vrijwel alle cocons zaten aan de 

zuid- of westzijde van de stam, dicht bij de grond. Slechts een klein aantal bevond zich aan 

de oostzijde, en een 30-tal aan de noordzijde. Het opmerkelijke bij deze laatste was, dat of de 

rups beschimmeld in de cocon zat, of dat de pop volkomen beschimmeld was. In vrijwel 

alle cocons was water aanwezig, zodat deze dus zeker niet waterdicht zijn. (De dagen 

voorafgaande aan het zoeken had het steeds flink geregend). 

De cocons aan de west- en zuidzijde schijnen toch wel weer op te drogen, zoals mij bij 

latere vondsten bleek, maar aan de noordzijde bleef de stam steeds enigszins vochtig en 

deze constante vochtigheid (in de hand gewerkt door het lange gras, dat tegen de voet van 

de stam stond), is dus kennelijk te veel geweest voor de dieren. 

B. van Aartsen, Dennelaan 215, Halfweg-Zwanenburg. 


