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Vlinderroof 

Volgens geruchten, welke het Bestuur bereiken, zou het voorkomen dat uit 

vanglampen, opgesteld met het doel faunistische gegevens te verzamelen, vlinders 

worden geroofd. Ook zouden daar ter plaatse wel eens vlinders worden wegge¬ 

vangen. 

Namens het Bestuur wil ik er met nadruk op wijzen, dat zulks, ofschoon juri¬ 

disch misschien geen diefstal, toch een bewuste benadeling betekent van de desbe¬ 

treffende onderzoekers, terwijl bovendien de waarde van de verkregen gegevens 

wordt aangetast. 

Het Bestuur hoopt en vertrouwt, dat geen onzer leden zich aan deze minder¬ 

waardige praktijken — zo zij op waarheid berusten — zal hebben schuldig gemaakt. 

Mocht dat echter wel het geval blijken, dan zal het Bestuur niet aarzelen om 

ingevolge art. 8 van de Wet onzer vereniging deze leden wegens wangedrag voor 

royement voor te dragen. 

Immers, door deze handelwijze wordt zowel de goede naam der Nederlandsche 

Entomologische Vereeniging, als de goede onderlinge verstandhouding tussen de 

leden aangetast. 

Namens het Bestuur der N.E.V. 

G. L. van Eyndhoven, Secretaris. 

Kweekje van Chrysoptera c-aureum Knoch (Lep., Noctuidae). Op 11 juli 1958 

vingen we drie exemplaren van deze soort op licht in de Van Helomapolder onder Wolvega. 

Dit was aanleiding om in mei 1959 op die plek speciaal naar de rupsen te gaan zoeken. 

Ondanks uren speuren werden slechts 4 rupsen bemachtigd; twee volwassen en twee halfwas. 

Ze zaten op poelruitplanten, die in de schaduw van elzen stonden en wel tegen de onder¬ 

kant der bladeren. Ze werden pas gevonden, toen we, op de buik liggend, de planten van 

onderen bekeken. Dit was op 17 mei. 21 mei hadden de twee volwassen rupsen zich inge¬ 

sponnen in een licht wit spinsel tegen de onderkant van een blad van de voedselplant. 

30 mei spon de derde rups zich in tegen het blad van iris; 31 mei de vierde rups, weer op 

poelruit. 

Op 11 juni kwam de eerste vlinder uit en op 13 juni de tweede. De twee andere poppen 

kwamen niet uit. 

De poppen lagen in een houten bak, waarin steeds poppen bewaard worden, op een 

laag zaagsel. Ik had ze er met blad en al ingelegd en ’t was me opgevallen, dat er gaatjes 

in de bladeren gevreten werden. Helaas werd hieraan geen verdere aandacht geschonken. 

Bij controle echter op 20 juni bleken de twee andere poppen aangevreten te zijn, zeer 

waarschijnlijk door de rupsen van de micro Borkhausenia pseudospretella Hb. Later kwamen 

namelijk meerdere exemplaren van deze mot tevoorschijn. Typisch is nu, dat de popjes van 

E. valerianata Hb., die tussen zacht papier (Kleenex) verpopt eveneens in deze bak be¬ 

waard werden, niet aangetast bleken te zijn. Snellen (Microlepidoptera, deel II, p. 726) 

vermeldt als voedsel voor de rupsen van B. pseudospretella „allerhanden droogen plant- 

aardigen en dierlijken afval”. Eckstein (Die Kleinschmetterlinge Deutschlands, 1933, p. 

124) zegt slechts: „Sack zwischen trockenen versponnenen Mehlfrüchten, Mais, Erbsen, 

auch in Coniferensamen”. Ford (A guide to the smaller British Lepidoptera, 1949, p. 116) 

noemt: ,,On seeds, dried plants, wool, skins, dried insects, frass” (= afval boorinsekten, 

larve-excrementen). Zijn levende poppen een nieuw voedsel voor deze mottelarve en werd 

hun de weg gewezen via het dorre blad en zijden spinsel? 

G. Dijkstra Hzn., Gerard Terborghstraat 7, Leeuwarden. 


