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"f" Dr. Eugen Wehrli
Op 24 juni j.l. is ons Erelid Dr. E. Wehrli op
stein in Zwitserland overleden. Wehrli, die van
in de loop van de jaren opgewerkt tot een van de
triden specialisten Na het overlijden van L. B.

87-jarige leeftijd te Münchenberoep oogarts was, had zich
vermaardste Europese GeomeProut was hij onbetwist de

beste kenner van de palearctische Spanners. Hij bewerkte ook de tweede helft
van het Geometriden-supplement van „Seitz”. Om zijn grote verdiensten voor de
studie van deze vlinderfamilie werd hij dan ook tijdens het negende Internationale
Entomologische Congres te Amsterdam in 1951 tot Erelid van de Nederlandsche
Entomologische Vereeniging benoemd.
Reeds enige jaren geleden had Wehrli zijn kostbare Geometriden-collectie,
waaraan o.a. al het materiaal van de OßERTHÜR-collectie toegevoegd was, ver¬
kocht. Ongetwijfeld was hij toen door de bezwaren van zijn hoge leeftijd niet
meer in staat er de vereiste zorg aan te besteden. Het materiaal berust thans in een
van de Westduitse musea.
Ik heb alleen enkele malen schriftelijk contact met Wehrli gehad. Hij bleek
daarbij een correspondent, die niettegenstaande zijn ongetwijfeld sterk bezette
tijd altijd bereid was te helpen zoveel hij kon. Met zijn overlijden is een rijk en
welbesteed leven afgesloten.
B. J. Lempke.

Bijdrage tot de kennis van de Vlinderfauna in de Stichtse Heuvelrug
door
A. J. GORTER
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Sinds mijn tweede mededeling over dit
jaar verlopen. Hoewel de aanwinsten
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toch over 10, voor dit gebied nieuwe, species berichten. Alle exemplaren werden
gevangen op licht en wel in twee, op enkele km afstand van elkaar geplaatste,
moth-traps, voorzien van een hoge druk kwikdamplamp.
Drymonia dodonaea Schiff. (trimacula Esp.). Op 8.IV.1956 werd een exem¬
plaar van de lichte vorm gevangen. Het viel mij op dat in de Catalogus van
Lempke uit de provincie Utrecht nog geen enkel exemplaar wordt vermeld.
Lacanobia contigua Schiff. Ook van deze vlinder is in de Catalogus nog geen
exemplaar uit de provincie Utrecht genoemd. Op 5.VII. 1956 werd het eerste,
op 2.VII.1957 een tweede exemplaar gevangen.
Lithomoia solidaginis Hb. De dichtstbijzijnde vindplaatsen waren tot nu toe Bennekom en Apeldoorn. Reeds voorspelde Lempke in zijn Catalogus, dat de soort
toch ook wel buiten de Veluwe zou worden gevonden. Enige jaren zocht ik
tevergeefs in de bosbesgebieden van Austerlitz. Doch op 23.IX.1955 vond ik het
eerste exemplaar. in mijn tuin in Zeist ! In 1956 nogmaals 3 exemplaren.
Bosbessen groeien overal in de omgeving.
Arenostola fluxa Hb. werd 25.VII.1957 gevangen. Het is het eerste mij bekende
exemplaar uit het midden van het land. Het dier is volkomen gaaf en behoort tot
de vorm hellmanni Eversmann.
Hoplodrina ambigua Schiff. Op 2.X. 1956, dus wel een zeer late datum.
Hydraecia petasitis Dbld. Op 3.IX. 1956 gevangen in mijn tuin. Ondanks ijverig
speuren kon ik in de omgeving geen Groothoefblad vinden. Wel op enkele km
van mijn woning, in het lage gedeelte van de gemeente Zeist. Daar vond ik
echter geen H. petasitis ! Het exemplaar is vrij afgevlogen.
Dysstroma citrata L. Ook van deze soort waren, voor zover mij bekend, nog
geen Utrechtse exemplaren vermeld. Ik ving op 15.1X.1956 één exemplaar.
Colostygia multistrigaria Haworth. Op 28.IV. 1955 bevond zich tot mijn grote
verbazing een exemplaar van deze toch vrijwel alleen in de duinstreek voorkomen¬
de soort in mijn „moth-trap”, opgesteld in het Zeister bos. Walstro komt daar
voor, zij ’t niet in grote hoeveelheden. De vlinder was vrij gaaf.
Euphyia luctuata Schiff. Lempke vermeldt de vlinder nog slechts van één vind¬
plaats in Overijsel en van het Z.O. van Limburg. Inmiddels is luctuata ook reeds
meermalen op de Veluwe aangetroffen. Op 23.VIII.1955 diende zich het eerste
en tot nu toe laatste exemplaar aan in Zeist. Mogelijk een teken, dat het dier
zich van de Veluwe verder zal gaan uitbreiden. Het biotoop voor luctuata is hier
overal aanwezig.
Eupithecia pini Retzius kwam 2.VII. 1957 op de lamp; hoewel hier sparren
genoeg zijn en het bosgebied van Zeist praktisch een ononderbroken geheel vormt
met dat van de Lage Vuursche, waar het dier reeds meermalen gesignaleerd is,
was het hier nog nooit gezien.
Summary
Macrolepidoptera taken for the first time in the hilly districts of the province
of Utrecht.
Zeist, Prinses Beatrixlaan 12.

