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Megachile lapponica in Nederland (Hym.) 

door 

J. VAN DER VECHT 

De heer K. Vegter had het geluk in Noordbange (Drente) een $ te vangen 

van Megachile lapponica Thoms, en wel op 12 juli 1958. 

Dit dier is nieuw voor onze fauna. De heer Vegter zal proberen nog verdere 

gegevens over deze soort te verzamelen, zodat hopelijk later nog een uitvoeriger 

mededeling kan volgen. 

Summary 

Megachile lapponica Thoms, faunae nova species. 

Leiden, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 

Macrolepidoptera in 1958 

door 

T. H. VAN WISSELINGH 

Zoals gebruikelijk wil ik U ook thans weer iets mededelen over mijn vangsten 

van Macrolepidoptera in 1958. Evenals de drie voorafgaande jaren moet ook 

1958 gezien worden als een slecht vlinderjaar. Wel was 1958 in vele opzichten 

beter dan het zeer slechte jaar 1957, maar toch bleef het aantal aangetroffen 

soorten nog beneden het gemiddelde van de jaren 1946—1956, nl. 445 tegenover 

450 als gemiddelde van genoemde periode (1957—411). 

Tegenover het ontbreken van verschillende soorten staat echter een vrij massaal 

optreden van enige soorten, voornamelijk van trekvlinders, zoals b.v. Vanessa 

cardui L. en Colias crocea Fourcroy. 

Het aantal voor Nederland zeldzame soorten was zeer gering, het aantal in¬ 

teressante afwijkingen echter vrij groot. 

Ik wil thans een overzicht geven van de belangwekkendste vangsten: 

I. Zeldzame soorten : 

Celaena haivorthii Curtis, een dier dat kan worden gevonden op moerassige 

plaatsen, waar de voedselplant (wollegras, Eriophorum) voorkomt, ving ik in 

1958 tweemaal in Epen (Z.-L.), n.l. op 16 augustus op licht en op 5 september op 

stroop. Reeds in 1956 meldde ik een vangst van deze soort te Epen, een gebied 

dat ver ligt buiten haar eigenlijke biotoop. 

Harp y ia bifida Bkh., gevangen op licht te Aerdenhout op 16 mei 1958. Deze 

in het oosten en zuiden van het land niet zeer zeldzame soort is in de duinstreek 

voor zover mij bekend slechts eenmaal aangetroffen. 

Harpyia furcula Clerck, f. aureonigra Kennard, in 1955 als nieuw voor Neder¬ 

land door mij vermeld uit Epen en ook in 1956 en 1957 aldaar aangetroffen, 

kwam ook in 1958 weer in meerdere exemplaren op de lamp. Het viel mij hierbij 


