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Trekvlinders ia 1958 

door 

B. J. LEMPKE 

(Negentiende jaarverslag) 

De winter van 1957—1958 was zacht tot eind februari, toen veel sneeuw viel 

en de temperatuur aanmerkelijk daalde, vooral in het noordoosten van het land, 

waar het op 27.11 te Eelde ruim 13 graden vroor. Maart en april waren koud: 

strenge vorst op 9 en 10.III in het westen, koudste maanden van de laatste 40 

jaar, op twee na de koudste lente van de laatste 100 jaar, alleen overtroffen door 

1917 en 1888 ! Mei kon niet veel goed maken. De temperatuur was vrijwel 

normaal, maar het weer was te somber met in het grootste deel van het land te 

veel regen. Gelukkig waren de laatste dag van de maand en de eerste week van 

juni heel mooi, maar daarop volgde weer een afwisseling van veel minder mooie 

dagen met enkele betere. Ook juli was verre van fraai, veel dagen met regen, 

te weinig zon, iets te koud. Van augustus zegt het maandelijks weeroverzicht 

van De Bilt: ,,nat en somber”. Het slot van de maand was echter mooi en de 

eerste week van september was al even best. De rest van deze maand was vrij 

normaal, zacht weer met afwisselend mooie en minder fraaie dagen. Oktober 

en begin november waren somber, maar zacht. Pas in de nacht van 10 op 11.XI 

hadden we de eerste nachtvorsten en was de fantastisch lange bloeiperiode van 

de Dahlia’s radicaal afgebroken. 

Kort samengevat: een zeer ongunstige lente, een verre van fraaie zomer, een 

zachte herfst. Beslist geen ideaal weer voor Lepidoptera, zeker niet voor de 

overdag vliegende soorten. Dat de vlindermensen niet bepaald enthousiast over 

het seizoen 1958 waren, is dan ook wel te begrijpen. Des te merkwaardiger is, 

dat verschillende dagvlinders in de zomermaanden en de vroege herfst niet de 

minste last van het ongunstige weer gehad bleken te hebben. Pieris brass>icae L. 

en P. rapae L. waren in augustus heel gewoon, evenals Nymphalis io L. Go- 

??epteryx rhamni L. was zelfs op enkele plaatsen buiten zijn biotoop in aantal 

aanwezig. De twee eerste soorten kunnen aangevuld zijn door migranten en ook 

io is in dit opzicht niet onverdacht, al is nog altijd geen waarneming van echte 

trek bekend. Maar Piet kon in de omgeving van Amsterdam geen enkel rupsen¬ 

nest vinden voor het insectarium van Artis en toch had er begin augustus plot¬ 

seling een ware invasie van Dagpauwogen op de Buddleids plaats. Het opval¬ 

lendst is evenwel de enorme overvloed van Aglais urticae L. geweest. Dat begon 

echter pas in de derde decade van augustus, zodat we te doen hadden met de 

tweede generatie. Vooral de bloeischermen van Sedum spurium en S. spectabile 

werden door tientallen Kleine Vossen tegelijk bezocht. Het was beslist geen 

plaatselijk verschijnsel, want ik kreeg er o.a. berichten over uit Twente (omge¬ 

ving Enschede enorm, Pieterse), Dedemsvaart, Apeldoorn, Bennekom, Wage- 

ningen, Leersum, Spakenburg („massaal”, Blokhuis), Bussum (idem, ter 

Laag), Amsterdam, Biezelinge, Geffen („een buitengewoon goed jaar”, Ger- 

ris). Na half september begon het aantal wat af te zakken, maar nog tot ver in 

oktober vlogen er urticae's. 

Dira megera L. was in de omgeving van Amsterdam althans eveneens goed 
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vertegenwoordigd. De late generatie van Pieris rapae vloog goed, die van P. napi 

veel. zwakker, terwijl ik geen enkele brassicae gezien heb. Van de tweede gene¬ 

ratie van N. io was bij Amsterdam geen spoor te ontdekken, maar van de Pol 

zag er begin oktober twee te Ede en te Haren-Gr. Ook bij de „Heterocera” is 

het natuurlijk niet alles even slecht geweest. 

Veel verrassender is echter, dat 1958 een buitengewoon goed trekvlinder- 

seizoen is geworden, waarin verschillende soorten recordaantallen bereikten, 

terwijl een opvallend groot aantal rariteiten werd waargenomen. De oorzaak 

hiervan moet stellig in de landen van herkomst gezocht worden en dank zij het 

feit, dat drie van onze waarnemers in het voorjaar in Zuid-Europa vertoefden, 

beschikken we althans over enkele aanwijzingen in die richting. Zie hiervoor de 

Engelse samenvatting. 

Bruikbare gegevens werden door l6l medewerkers ingezonden, ook al een 

record aantal. Onder de nieuwelingen bleken al dadelijk een aantal voortreffelijke 

invullers te schuilen, die uitvoerige lijsten met waarnemingen inzonden. Uit het 

ditmaal wel zeer grote aantal gegevens kon het volgende overzicht worden samen¬ 

gesteld. 

1. Pieris brassicae L. Op 18 augustus vlogen op Vlieland langs het Noord¬ 

zeestrand enkele honderden exemplaren in de richting van oost naar west' met 

harde oostenwind mee. Op 19 en 20 augustus bevonden zich honderden bras- 

sicae's op het eiland. Op 20.VIII vlogen bij harde westenwind langs de Wadden¬ 

zeekant telkens eenlingen de hele dag tegen de wind in, dus weer in westelijke 

richting. Zodra de Witjes boven het droge strand kwamen, streken ze neer, 

kennelijk om uit te rusten (Camping). 

2. Pieris rapae L. Op 2 september werd op De Beer de hele dag trek in 

zuidoostelijke richting waargenomen, gemiddeld twee exemplaren per minuut 

(D. Vestergaard). 

3. Pieris napi L. Ook deze soort trok op 18 augustus langs het Noordzee¬ 

strand van Vlieland tegelijk met P. brassicae in westelijke richting, eveneens 

naar schatting enkele honderden exemplaren. Van beide Witjessoorten vlogen 

de dieren in onderlinge afstanden van 10 tot 100 meter. Ook van napi waren 

de twee volgende dagen honderden vlinders op het eiland aanwezig (Camping). 

Dit is overigens de eerste maal, dat van deze soort in ons land migratie werd 

waargenomen. 

4. Pontia daplidice L. Slechts één waarneming: 10 augustus vloog een 

Resedawitje langs de IJsel bij Hattem (W. van Soest). 

3. Colias hyale L. Het eerste exemplaar van de voorjaarsgeneratie werd 

19 mei te Stein gezien. Als bijna altijd was deze generatie zwak en werd uiteraard 

vooral in Zuid-Limburg opgemerkt, hoewel toch ook verschillende meldingen 

uit het midden van het land binnen kwamen (Maassluis, Voorburg, Driehuis, 

Culemborg, Aalten, overal slechts één enkel exemplaar). De meeste dieren werden 

in juni gezien, slechts 2 in mei en 3 in juli (1 en 12 juli te Chèvremont en te 

Gulpen, waarschijnlijk de laatste van de voorjaarsgeneratie, 26.VII te Sevenum, 

stellig een vertegenwoordiger van de tweede vlucht). Augustus was haast van¬ 

zelfsprekend de beste maand, met waarnemingen op 20 van de 31 dagen, bijna 

steeds echter in zeer weinig exemplaren. Niet alleen werd de vlinder nu vrij 



TREKVLINDERS IN 1958 161 

regelmatig in het zuiden en midden van Limburg opgemerkt, maar ook van 

opvallend veel verschillende plaatsen in het midden van het land gemeld. Slechts 

één enkel exemplaar werd in het noorden gezien: op 27.VIII een afgevlogen 

dier te Grollo (Wilmink). 

De top van het jaar viel op 2 september met 18 stuks, waarvan alleen al 16 

te Wijlre. Na 7.IX werden nog slechts twee Gele Lucernevlinders gezien: één 

op 6 oktober te Dubbeldam en één op 17.X te Babberich (Postema). Van een 

extra herfstgeneratie is dus niet veel terecht gekomen. 

Vindplaatsen. Lbg.: Epen, Eperheide, Gulpen, Wijlre, Eys, Chèvremont, 

Heerlen, Stein, Montfort, Melick, Arcen, Wessum, Sevenum. ZE: Wolfaartsdijk. 

Z.H.: Dubbeldam, Sliedrecht, Alblasserdam, Rotterdam, Maassluis, Voorburg. 

N.H.: Driehuis, Amsterdam, Weesperkarspel, Muiderberg. Utr.: Langbroek, 

Leersum, Amersfoort. GdL: Culemborg, Leeuwen, Heumen, Harderwijk, Knar- 

dijk, Nunspeet, Babberich, Sinderen, Aalten. Ov.: Deventer, Raalte. Dr.: Grollo. 

Aantal waargenomen exemplaren: 115 (tegen l6l in 1957), 

een voor ons land vrij middelmatig aantal. 

6. Colias crocea Fourcroy. De Oranje Lucernevlinder verscheen reeds vroeg, 

al op 2 juni werd de eerste gezien (Herkenbosch, A. Maas sen). In totaal werd 

hij van 10 verschillende data in juni vermeld, natuurlijk steeds in zeer klein 

aantal en niet noordelijker dan Muiderberg. Ook juli leverde 10 verschillende 

data op met vooral tegen het eind van de maand wat grotere aantallen. Augustus 

echter werd een biezonder goede maand voor deze soort. Al op de eerste werden 

41 stuks geteld, de tiende 67, de elfde zelfs 80. Dit was het hoogste dagtotaal 

van het seizoen, maar ook de rest van de maand en de eerste helft van september 

was voor de soort heel goed. Dagen van meer dan 20 of 30 waren geen zeld¬ 

zaamheden (25.VIII zelfs nog 43!). Bij deze aantallen zijn die van de in 

Zeeland waargenomen trek (zie hierna) niet meegerekend. Na 16 september 

daalt het aantal sterk, hoewel 28.IX nog 9 stuks oplevert. Ook in oktober werd 

crocea nog op 9 dagen, verspreid over de hele maand, gezien. De laatste ving 

Pater Munsters 15 november te Stein, een zeer fraai exemplaar. Alle vlinders, 

die vanaf de tweede helft van september gezien werden, waren trouwens verse 

dieren, een bewijs, dat zich hier ook een (vrij bescheiden) herfstgeneratie heeft 

ontwikkeld. 

Hoewel de meeste exemplaren in het zuiden van. het land gezien werden (vooral 

Zuid-Limburg leverde veel waarnemingen op), kwam de vlinder toch in vrijwel 

het gehele land voor, zelfs op een van de waddeneilanden. Ik zal niet de lange 

lijst van vindplaatsen geven, doch vermeld slechts, dat deze 29 plaatsen uit 

Limburg bevat, 6 uit Noord-Brabant, 6 uit Zeeland, 15 uit Zuid-Holland, 14 uit 

Noord-Holland, 9 uit Utrecht, 19 uit Gelderland, 3 uit O ver ij sei, 3 uit Drente 

en 3 uit Friesland, waarbij ook Terschelling. Alleen de provincie Groningen 

ontbreekt dus. 

De f. heli ce werd vermeld van Barendrecht (3 stuks, J. Minnaard), Slie¬ 

drecht (Bogaard), Welplaat (Vestergaard), Amsterdam (Stammeshaus), 

Beemster (Niedijk) en Naarden (T. Bakker), op de eerste vindplaats na steeds 

telkens één exemplaar. 

Gekweekt werd de soort door LÜCKER, die half augustus ± 80 eieren had, 
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waaruit van 2 oktober tot 8 november 20 vlinders resulteerden en door A. Maas- 

sen, die van 11—23 september 55 vlinders uit een eikweek verkreeg. 

Merken. Pater Munsters merkte te Stein drie vlinders, waarvan één ver¬ 

moedelijk 2 weken later werd terug gezien. 

Trek. In de laatste week van augustus nam van de Vrie in de Wilhelmina- 

polder een zo schitterende migratie van Oranje Lucernevlinders waar, dat ik zijn 

bericht woordelijk citeer. 

,,Op 25.VIII waarschuwde de heer C. van Zoelen, jachtopziener in de Wil- 

helminapolder, mij, dat hij vlinders constant in één richting zag vliegen, ’s Mid¬ 

dags omstreeks 3 uur was ik in de gelegenheid zelf deze vlucht waar te nemen. 

Het betrof de Oranje Lucernevlinder, welke over een stuk bouwland ter breedte 

van zb 800 m doortrok. Ik kon gedurende ongeveer een uur 80 exemplaren 

tellen. Uiteraard kon ik slechts een gedeelte van de strook overzien, naar schat¬ 

ting 25 m rechts en links. Volgens de heer van Zoelen was de trek omstreeks 

11 uur ’s morgens begonnen en bereikte tussen 2 en 3 uur ’s middags het hoog¬ 

tepunt. 

Op 26.VIII ben ik ’s middags weer omstreeks 3 uur gedurende één uur op 

hetzelfde perceel bouwland geweest. Nu was de trek beslist veel intensiever. 

Ik telde gedurende dat uur ± 250 exemplaren. Ook nu was weer volgens de 

heer van Zoelen de trek omstreeks 11 uur ’s morgens begonnen en bereikte 

ook weer tussen 2 en 3 uur ’s middags het hoogtepunt. 

Op 27.VIII ben ik weer poolshoogte gaan nemen, weer ’s middags om 3 uur. 

Nu telde ik in één uur 62 exemplaren. Volgens de heer van Zoelen was er 

’s morgens praktisch geen trek geweest, pas na de middag was dit weer begonnen. 

Op 28.VIII ben ik weer gaan kijken, doch nu kon ik geen trekkende vlinders 

meer ontdekken. Ook de heer van Zoelen heeft er die dag en de volgende 

dagen geen meer waargenomen. 

Het gedrag van de vlinders was zeer opvallend. Ze vlogen op een hoogte van 

0,50 à 2 m in zeer snelle vlucht in zuiver zuidelijke richting. Het tempo van 

vliegen was zo hoog, dat het moeilijk was de dieren met een slagnet te vangen. 

Ik heb gedurende mijn waarnemingen geen enkele vlinder in een andere richting 

zien vliegen. Opvallend was verder ook, dat buiten de strook van 800 m geen 

trekkende vlinders werden waargenomen, ook niet op verschillende dagen.” 

Tot zover de heer van de Vrie. Hij leverde ons hiermee de eerste trekwaar- 

neming voor ons land van crocea en bovendien een van de allermooiste beschrij¬ 

vingen van een retourvlucht van deze soort, die ooit gepubliceerd is. Het is niet 

mogelijk het aantal exemplaren, dat aan deze migratie deelnam, ook maar bij 

benadering te schatten. Wanneer ik het bij de totaaltelling op 1000 stel, ben ik 

zeker aan d„e zeer veilige kant. 

Totaal aantal waarnemingen: 2037, waarmee 1958 op één na 

het beste crocea-jaar wordt, dat we kennen, alleen overtroffen door 1947. (Ook 

zonder de 1000 van de migratie zou dit het geval geweest zijn). 

7. Vanessa atalanta L. Net in de paar zachte dagen, die maart ons schonk 

(27—30), werden twee af gevlogen Atalanta’s gezien, één op 27.III te Rotterdam 

(J. Minnaard) en één op 30.III te Gronsveld (Langohr). Mogelijk overwin¬ 

teraars, mogelijk ook immigranten, daar blijkens de Britse waarnemingen het 
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trekseizoen al vroeg inzette. Verschillende soorten kwamen daar al in februari aan. 

In de tweede en derde decade van april werden eveneens enkele exemplaren 

opgemerkt, maar zelfs de hele maand mei bleef de immigratie zwak. De hoofd¬ 

macht van de trekkers arriveerde tussen 31.V en 20.VI. Tot ver in juli werden 

echter nog af gevlogen dieren gezien (laatste opgave: 25. VII). Intussen waren de 

eerste afstammelingen van de vroegst aangekomenen al verschenen. Tussen 11 en 

17 juli ontpopten verschillende exemplaren, opgekweekt uit gevonden rupsen. 

Het late aankomen van het gros der immigranten en het vrij ongunstige juli- 

weer hadden tot gevolg, dat ook de eerste in Nederland geboren generatie niet 

vroeg tot volle ontplooiing kwam. Pas eind juli begon het dagtotaal duidelijk wat 

op te lopen, maar vooral in de eerste en tweede decade van augustus vloog deze 

generatie zo goed, als maar zelden met onze eerste inheemse vlucht het geval is. 

De top viel op 10.VIII met 743 exemplaren, maar nog op 17.VIII werden er 

592 geteld. Daarna treedt een duidelijke vermindering op en beginnen er afge- 

vlogen dieren tussen de nog steeds verschijnende verse te komen. 

In een normaal jaar is het regel, dat onze tweede Nederlandse generatie de 

beste is. Na de zeer overvloedige vlucht van de eerste had ik me er dan ook heel 

wat van voorgesteld. Maar althans voor de omgeving van Amsterdam werd dat 

een enorme tegenvaller. In september vlogen hier opvallend weinig Atalanta’s, 

pas tegen het eind van de maand en begin oktober kwamen er wat kersverse 

dieren op de Asters en Dahlia’s, kennelijk de vertegenwoordigers van de herfst- 

vlucht. Bekijkt men nu het vluchtdiagram, dan blijkt juist in die dagen het 

landelijk totaal weer op te lopen. Het is duidelijk, dat ook deze generatie verlaat 

was, waardoor ongetwijfeld vele rupsen niet meer tot ontwikkeling zijn gekomen. 

Plaatselijk echter was ook de herfstvlucht zeer goed. De kroon spande wel 

Hendrik-Ido-Ambacht, waar Bogaard op afgevallen fruit in een boomgaard op 

4 oktober 126 exemplaren telde, op de achtste 73, op de elfde 107 en op de 

14de nog 56. Ook te Sint Michielsgestel werden door de Eerw. Heer Knip¬ 

penberg nog tot 20 oktober bijna dagelijks flinke aantallen gezien, al waren ze 

lager dan die van Bogaard. 

Uit de drie noordelijke provincies heb ik na 8.X geen enkele opgave meer, 

maar in het midden en zuiden bleef de vlinder de hele maand oktober en zelfs 

de eerste helft van november op de kaarten voorkomen (l.XI nog 35 stuks!). 

De laatste waarnemingen dateren van 18 november (te Hendrik-Ido-Ambacht), 

19-XI (drie te Sint Michielsgestel) en 6 december, toen een Atalanta te Haam¬ 

stede werd gezien, zich zonnend op een wilgestam (Boot). 

Lichtvangsten werden vermeld van 21 augustus (Naarden, van Heijnsber- 

gen), 17 september (Raalte, Flint), 21.IX (Hendrik-Ido-Ambacht, twee stuks, 

Bogaard) en 3 oktober (Hoorn, J. de Vries). 

Trek. Opvallend veel meldingen van trek kwamen binnen, alle van retour¬ 

vluchten. 18 augustus vloog een tiental in westelijke richting langs het strand van 

Vlieland (Camping). 25 augustus vloog er één in zuidwestelijke richting in 

rechte lijn over het water van de Biesbosch bij Drimmelen (A. Franssen). 

I september vlogen er vier langs het Scheveningse strand in zuidoostelijke 

richting en 3.IX nog één (H. Krug). Op 2 september werd op De Beer van 

II tot 15 uur doorlopend trek in zuidoostelijke richting gezien, twee tot vijf 
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exemplaren per minuut (Vis en Vestergaard). De mooiste waarneming is van 

Leffef, die 6 september bij Apeldoorn een wolk van d= 500 stuks in zuid¬ 

oostelijke richting zag vliegen. Tijdens de vaart van de Moerdijkbrug naar de 

oostpunt van Tiengemeten op 14 september werden tussen 9.30 en 16 uur onge¬ 

veer 25 stuks geteld, die in zuidelijke richting het water overstaken (L. Otto). 

Tenslotte werd 11 oktober te Hilversum een in zuidoostelijke richting trekkende 

Atalanta gezien, die voortvloog met een snelheid van 20 à 25 km per uur 

(F. Bink). 

Merken. Te Haren-Gr. werden op 12 augustus zeven stuks gemerkt, waar¬ 

van één. nog de volgende dag werd terug gezien, daarna niet meer (Kuyten). 

Op 3 augustus werden enkele te Sloten-N.H. gemerkt, waarvan één een paar uur 

later op ongeveer 4 km afstand werd terug gezien (van Oorschot). Pater 

Munsters merkte te Stein in totaal 21 exemplaren, waarvan geen enkele meer 

werd gezien. 

Geslaagde overwintering. In september—oktober 1957 werden 7 

exemplaren gekweekt. Voor het einde van het jaar waren 6 hiervan dood. Eén 

echter kwam de winter door. De vlinder werd geregeld met vruchtensap gevoed 

en op 13 maart losgelaten (J. H. Stolk). Dit bevestigt de ervaring van Newman 

in Engeland, dat overwintering binnenshuis alleen mogelijk is, als het dier 

geregeld voedsel krijgt. 

Totaal aantal waarnemingen: 12128, waardoor 1958 op één na 

het beste Atalanta-jaar is sinds we deze soort tellen, dat is sinds 1947. Het 

topjaar 1950 blijft er nog ongeveer 1500 boven. 

8. Vanessa cardui L. De opvallendste soort van het seizoen ! De eerste 

Distelvlinder werd 3 mei te Rotterdam gezien (van der Aa), de tweede pas 

9 dagen later te Bunnik (de Kruiff). Maar van die datum af is er tot eind 

oktober toe nauwelijks meer een dag, dat cardui niet vermeld wordt. Aanvankelijk 

bleef het aantal zeer gering, maar eind mei komt daar plotseling verbetering in. 

29.V was het dagtotaal 17 stuks, 30.V al 53, I.VI 120 en 2.VI zelfs 162. Dan 

zakt het aantal weer wat af, maar 15.VI bereikt het toch weer 163. Dan echter 

zet de daling definitief door. Daaruit blijkt dus, dat het grootste deel der immi¬ 

granten ons tussen eind mei en half juni bereikte. 

[Nu even de weinige gepubliceerde buitenlandse ervaringen! In Zwitserland 

viel de hoofdtrektijd tussen 8 en 20 mei. Zie Mitt. ent. Ver. Basel, N. F. 8 : 42, 

43, 47 (1958) en 9 : 16, 18, 20 (1959). Deze gegevens stemmen volkomen 

overeen met die uit Zuid-Duitsland, waar de grote vluchten vanaf 9 mei werden 

waargenomen {Ent. Z. Frankfurt 68 : 144, 1958). Het heeft dus ongeveer drie 

weken geduurd, voor deze hoofdmacht ons bereikt had.] 

Tot ongeveer half juli werden de trekkers hier gezien. De laatste datum was 

14. VII, toen nog een sterk af gevlogen exemplaar werd waargenomen. Maar toen 

waren de eerste vertegenwoordigers van de nieuwe Nederlandse generatie reeds 

uit hun pophuid gekropen (vroegste datum: 7.VII, drie stuks). Wat hier aan¬ 

kwam, waren voor een belangrijk deel zeker geen doortrekkers, daar al dadelijk 

druk begonnen werd met eieren leggen. Vooral in de derde week van juli liep 

het dagtotaal mooi op (31.VII al 141), maar augustus werd wel de cardui-maand 

bij uitnemendheid. Een paar data: de eerste 462 stuks, de elfde 643, de 20ste 
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766! Vooral de Buddleia ’s, die in deze tijd juist op hun mooist bloeiden, lever¬ 

den vaak een feestelijk schouwspel op met de soms tientallen zuigende carduis 

er op. 

In de derde decade van de maand begonnen er afgevlogen dieren tussen de 

verse te komen en op het eind van augustus vloog alles door elkaar. Dat duurde 

tot ongeveer half september, toen de-verse weer duidelijk de overhand hadden: 

de tweede Nederlandse generatie had haar intrede gedaan. Deze was echter veel 

zwakker dan de eerste, al zouden we de meeste jaren 83 stuks op 28 september, 

48 op 3 oktober en 25 op 11 oktober stellig wel de moeite waard gevonden heb¬ 

ben ! Maar daarna werd het dan ook snel minder. Het laatste exemplaar, dat bui¬ 

ten gezien werd, vloog 23 oktober te Eindhoven (van Dulm). Daarna kweekte 

Ottenheijm nog op 28.X een cardui uit een te Tegelen gevonden pop en 

A. van Beek 15 november een tweede uit een rups van Harderwijk. 

In geen enkel jaar, dat we nu gegevens over trekvlinders verzamelen, is de 

Distelvlinder er in geslaagd een flinke in Nederland geboren herfstvlucht op te 

bouwen, in tegenstelling tot V. atalanta. We hebben alleen een goed cardui-jaar, 

als er een sterke immigratie plaats vindt. Iets van de oorzaak van dit falen bleek 

in elk geval in 1958. In de tweede helft van juni en in een groot deel van juli 

waren de rupsen afkomstig van de immigranten talrijk en het opkweken ervan 

leverde niet de geringste moeilijkheid op. Maar hoewel het aantal vlinders van 

onze eerste generatie dat der aanvliegers vele malen overtrof, waren er eind 

augustus en in begin september veel minder rupsen te vinden dan in het begin 

van de zomer. Bovendien waren de kweekresultaten daarvan zeer teleurstellend. 

Piet verzamelde van 7.IX tot 5.X in de omgeving van Amsterdam 57 rupsen, 

die verder gekweekt werden in het verwarmde(!) insectarium van Artis. Resul¬ 

taat: 1 normale vlinder op l.X, 1 kleine op 15.X, 1 mislukt bij het uitkomen op 

20.X, 2 als pop gestorven, de rest haalde al niet eens meer de verpopping. 

Dezelfde mislukking meldde R. Vis op zijn kaart. Op 18 september vond hij 

7 volwassen rupsen te Rotterdam, slechts 3 hiervan verpopten, één enkele vlinder 

verscheen op 15 oktober. Ik vermoed daarom, dat de in ons land geboren vlinders 

althans gedeeltelijk steriel zijn (cf. Auto grap ha gamma en verschillende Sphin- 

giden ! ) en dat de eieren, die nog uitkomen, over het algemeen geen sterke rupsen 

leveren. 

Lichtvangsten werden gemeld van 10 augustus (Naarden, van Heijnsber- 

gen), 13.VIII (Raalte, Flint), 15.VIII (Vianen, van Tuijl) en 17.VIII (Eind¬ 

hoven, van Dulm), telkens één exemplaar. Hoewel het aantal klein is, liggen 

deze data zo dicht bij elkaar, dat een toeval haast uitgesloten is. Ik vermoed, dat 

dit terugtrekkende vlinders waren. Trek bij donker is bij de Distelvlinder geen 

al te zeldzaam verschijnsel. 

Trek. Op 1 juni werden te Eijs 15 exemplaren gezien, trekkend in noord¬ 

westelijke richting met sterke meewind, 2 à 3 per minuut (van Mastrigt). De 

volgende dag zag Tolman te Eemnes een vlucht van 73 stuks. Voor zover nog 

trek waar te nemen was, kwamen de dieren uit het zuiden of zuid-zuidoosten, 

maar er waren er ook die in alle richtingen vlogen. Waarschijnlijk was bij deze 

de trekdrift al uitgewoed. Tijdens het onweer op de grens van middag en avond 

vlogen de vele tientallen elkaar achtervolgend en door de open hooibergen 
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schietend, ook in alle richtingen en nog later zonden ze zich op de Distelvlinder- 

manier in massa's op dijk en berm. 

15 juni nam F. Bink 5 stuks trekkend in noordwestelijke richting in de Kam- 

pina waar, vliegend met een snelheid van 30 à 35 km per uur. 21 juni zag 

Vestergaard 21 stuks op Voorne en Rozenburg, eveneens vliegend in noord¬ 

westelijke richting, hoogstwaarschijnlijk dus ook trekkend. Op 18 augustus zag 

Camping enkele honderden langs het Vlielandse Noordzeestrand vliegen met de 

wind mee in westelijke richting. 

Totaal aantal waarnemingen: 12632, het hoogste getal, dat we 

tot nog toe geteld hebben en wel heel sterk afstekend tegen de 128 van 1957. 

(Ter vergelijking: op de Britse eilanden werden in 1958 niet meer dan 1350 

stuks geteld!.) 

9. Issoria lathonia L. Pas 17 mei werd de eerste in het binnenland gezien 

(te Doorn, de Kruiff). In juni kleine aantallen op drie data, in juli eveneens 

drie verschillende data, telkens slechts één exemplaar. Augustus was wat beter. 

Top op 3.VIII met niet meer dan 5 stuks! September leverde slechts twee waar¬ 

nemingen op: 5.IX één te Wageningen en 6.IX een tweede exemplaar te Gulpen. 

[In het duingebied ook niet overvloedig, maar toch heel wat beter! Vroegste 

waarneming: 24 april te Oostvoorne; 13 stuks, waarbij al af gevlogen exemplaren, 

op 30 april; weinig in mei, maar op 15 juni een top van 79 stuks, dan weer een 

opvallende vermindering, maar op 12 juli 35 verse lathonia s in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen en op 3 augustus 30 stuks. Ook vrijwel de gehele augustus- 

en septembermaand aanwezig (14.IX nog 27 stuks, waarvan 20 in Meijendel), 

laatste waarneming 3 oktober drie stuks in Meijendel, totaal 471 exemplaren.] 

Vindplaatsen: Lbg.: Gulpen, Eys, Herkenbosch. Z.H.: Sliedrecht, 

Zwijndrecht, Rotterdam. N.H.: Sloten, Amsterdam. Utr.: Soest, Maarn, Doorn, 

Leersum. Gdl.: Nunspeet, Epe, Wapenveld, Heumen. Dr.: Oosterhesselen. 

Totaal aantal waarnemingen: 42, weer een zeer zwak seizoen dus. 

10. Acherontia atropos L. Reeds 25 mei werd een Doodshoofdvlinder onder 

een mand op het strand van Terschelling gevonden (Andersen). Een tweede 

werd 16 juni te Harderwijk aangetroffen. Juli leverde vijf exemplaren op, augus¬ 

tus vier, september drie en oktober twee. Daarbij kwam nog één, waarvan de 

juiste datum niet bekendis. 

Vrij veel rupsen werden gevonden tussen ongeveer 20 juli en 10 september, 

maar vooral opvallend was het grote aantal poppen, dat gemeld werd. Voor een 

belangrijk deel was dat te danken aan de voordrachten van Dr. F. I. Brouwer 

voor de regionale zender te Groningen. 

Interessant is de vangst van een $ op 12 september te Ommen, dat 22 eieren 

legde, waaruit 16 dagen later 12 rupsen verschenen (Goutbeek). 

Vindplaatsen (alle stadia). Lbg.: Ubach over Worms. ZL: Nisse, 

Hoedekenskerke, Domburg. Z.H.: Melissant, Stellendam, Middelharnis. N.H.: 

Amsterdam, Koog aan de Zaan, Driehuis, Hippolytushoef. Utr.: Soest, Doorn. 

Gdl.: Harderwijk, Apeldoorn. Ov.: Ommen. Dr.: Sleen, Gasselte, Gieten. Fr.: 

Kortezwaag, Achlum, Tjerkwerd, Terschelling. Gr.: Stadskanaal, Groningen, 

Siddeburen, Pieterburen, Overschild. 

Aantal waarnemingen: 17 vlinders, 22 rupsen, 62 poppen. Zeker 

geen slecht jaar! 
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11. Herse convolvuli L. Het vroegste exemplaar werd 28 juli te Utrecht 

genoteerd (Venema), in augustus werden 3 exemplaren gezien, wat meer in 

september en nog één in de eerste week van oktober. In de omgeving van 

Amersfoort werd een rups gevonden (Th. Jacobs, Nabu 3 : 329). Een zeer 

matig seizoen voor de Windepijlstaart. 

Vindplaatsen: Lbg.: Swalmen. Z.H.: Schelluinen, Den Haag. N.H.: 

Aalsmeer, Zaandam, Beemster, ’s-Graveland. Utr.: Utrecht, Zeist, Amersfoort. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 11 vlinders (hier¬ 

van alleen al te Schelluinen drie stuks! Slob), één rups 

12. Macroglossum stellatarum L. De Kolibrievlinder was in 1958 wat beter 

vertegenwoordigd dan in de vijf voorafgaande jaren, al konden we beslist niet 

van een goed jaar voor deze vlinder spreken. Curiositeitshalve zij vermeld, dat 

op 20 januari te Schore een exemplaar werd aangetroffen tussen uien, die in 

plastic zakken verpakt in kartonnen dozen uit Egypte waren ingevoerd (A. DE 

Kunder volgens mededeling van Walrecht). De eerste immigrant werd al op 

24 april te Gulpen gezien (F. v. Oosterhout). Mei leverde geen enkele mel¬ 

ding op, juni daarentegen 9, verdeeld over even zoveel dagen, van Vijlen in het 

zuiden tot Haren in Groningen. Juli en augustus hadden elk slechts 6 data, waar¬ 

op vlinders gezien werden. September was de beste maand, hoewel het hoogste 

dagtotaal toch slechts vijf stuks bedroeg. Oktober leverde nog één waarneming 

op: de elfde een vlinder te Swalmen (Mevr. Pijpers). 

Op 3 september werd te Amsterdam een eierleggend $ gevangen, dat nog 

ongeveer 125 eieren legde, die echter geen van alle uitkwamen (F. Bink). 

Vindplaatsen: Lbg.: Vijlen, Gulpen, Sint Odiliënberg, Swalmen, Steyl. 

N.B.: Sint Michielsgestel, Breda. Z.H.: Schelluinen, Rotterdam, Spijkenisse, Mey- 

endel, Leiden. N.H.: Haarlemmermeer, Amsterdam, Heemstede, Velzen, Beem¬ 

ster, Hoorn. Utr.: Zeist, Cothen. Gdl.: Waardenburg. Ov.: Raalte, Dedemsvaart. 

Fr.: Terschelling, Schiermonnikoog. Gr.: Haren. 

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 68, precies het 

dubbele van 1957 ! 

13. Celerio livornica Esper. Na slechts twee seizoenen ontbroken te hebben, 

was deze vroeger zo zeldzame immigrant al weer present, al was het aantal dan 

ook klein. Op 19 augustus werd een exemplaar in de P.D.-lamp te Marknesse 

gevangen (van de Pol). 24.VIII volgde een $ te Apeldoorn (Leffef). Op 

13 september ving R. Vis een vers exemplaar te Oostvoorne en 8 oktober ten¬ 

slotte werd een exemplaar te Enschede gevangen (J. Kroese). Een totaal van 

vier stuks is voor deze soort en voor ons land stellig een goed seizoen te noemen. 

14. Chaerocampa celerio L. Als men bedenkt, dat sinds het begin van de 

trekwaarnemingen in 1940 nog nooit een exemplaar van deze Sphingide in de 

verslagen werd vermeld, is het wel duidelijk, hoe zeldzaam de soort voor ons 

land is. Het was dan ook een buitengewone verrassing, toen Dr. F. I. Brouwer 

mij een exemplaar toezond, dat 20 oktober te Groningen gevangen was en dat 

toen beslist nog mooi gaaf geweest moet zijn. Doordat de vlinder tijdens het 

transport weer bijgekomen was, is hij later enigszins afgevlogen. Hij berust nu in 

de collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam. 

15. Lithosia quadra L. Geen al te best jaar voor de Viervlakvlinder ! Bo- 
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vendien werd driekwart van de gemelde exemplaren te Wiessel gesignaleerd, 

waar de vlinder op het ogenblik stellig inheems is. Verder kwamen nog enkele 

meldingen binnen van Stein (een prachtig $ op 25 juli, Pater Munsters), 

Leiden (twee stuks begin september, Wis sink), Berg en Dal (één op 10 augus¬ 

tus, van der Vliet) en Vaassen (een $ op 20 juli, Elfrink). De vroegste 

datum was 19 juli, toen Leffef 12 stuks te Wiessel noteerde. 

Aantal waargenomen exemplaren: 20, nog iets minder dan 

in 1957. 

16. Agrotis ypsilon Hufnagel. Reeds op 9 mei werd de eerste ypsilon op de 

P.D.-lamp te Stein gevangen, een prachtig $ . Overigens leverde mei dit keer 

opvallend veel meldingen op. Op niet minder dan 14 verschillende data werd de 

vlinder in deze maand gezien. Juni was nog veel beter: slechts voor 8 over de 

hele maand verspreide data ontbreekt hij. Er waren enkele heel gave dieren onder 

deze voorjaars-exemplaren, maar het grootste deel was toch min of meer afge- 

vlogen. Vermoedelijk is het bij ypsilon net als bij Autographa gamma: enkele rup¬ 

sen, die onder zeer gunstige omstandigheden overwinteren, of die sterker zijn dan 

het grootste deel van hun soortgenoten, slagen er soms in onze winter levend door 

te komen. Dit blijkt overtuigend uit de ervaring van P. de Vries, die 18 mei 

in de Beemster een vers exemplaar onder het glas van een koude bak bemachtigde. 

De immigranten bleven echter tot ver in juli komen. Op 4.VII ving Wilmink te 

Groningen vier volkomen afgevlogen en vrijwel onherkenbare exemplaren. De 

laatste melding van een afgevlogen ypsilon was 25.VII, maar toen vlogen de 

verse dieren al meer dan een week. Overigens was er de eerste twee decaden van 

juli duidelijk een achteruitgang te merken, niet zo zeer in het aantal data als wel 

in het aantal individuen per dag. In de laatste week van juli loopt het aantal 

echter duidelijk op en vooral augustus en de eerste drie weken van september 

waren heel goed. Meermalen kwamen dagtotalen van over de 50 stuks voor. 

Beslist talrijk was de vlinder omstreeks 10.VIII in het bos te Rijs op smeer 

(103 stuks op de elfde! Leffef). Na 20 september werd het aantal minder, 

maar op 11 oktober werden toch nog 20 stuks gemeld. In november werd 

ypsilon nog op 10 dagen, verdeeld over de hele maand, gezien. De slotdata 

waren 3 december (een dood, maar niet stijf $ te Rotterdam, Vis) en 5 de¬ 

cember (een exemplaar te Apeldoorn, Leffef). 

De vlinder werd door vrijwel het gehele land waargenomen. Alleen uit Noord- 

Brabant en Zeeland ontving ik geen meldingen, maar dat komt stellig alleen, 

omdat daar niet op de soort gelet is. 

Totaal aantal waarnemingen: 1896, zonder twijfel een heel 

goed jaar voor deze vlinder. 

17. Spaelothis ravida Schiff. Op 3 juli werd een exemplaar te ’s-Hertogen- 

bosch gevangen (van der Meulen). Evenals de vorige jaren werden te Ooster- 

hout weer verscheidene ravida’s door v. Lettow waargenomen: op 12 en 19.VII 

samen 14 stuks. Dat de vlinder zich hier op het ogenblik kan handhaven, kan wel 

als zeker aangenomen worden. Tenslotte meldde M. v. D. Berg nog een exem¬ 

plaar van Voorthuizen op 4 augustus, samen dus 16 stuks, het hoogste jaartotaal, 

dat we tot nog toe genoteerd hebben. 

(Wordt vervolgd) 


