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DE VOS 75 JAAR! 

Op 15 Juni j.l. werd onze vriend J. J. de Vos tot Nederveen Cappel 75 jaar. 

Al lange jaren is hij voor de redacties van onze beide tijdschriften een bijzonder 

gewaardeerde medewerker. Hij toch had de verantwoordelijke taak te zoigen voor 

de index. En wie maar even de zo pas afgeleverde inhoud van deel 14 der Ento¬ 

mologische Berichten doorbladert, een 50 pagina’s druks, zal onmiddellijk be¬ 

grijpen, dat dit uiterst minutieuse werk uren en uren gekost moet hebben. Een 

tijdschrift zoals dit met zijn honderden er in gepubliceerde namen staat en valt 

nu eenmaal voor een niet gering deel met een uitvoerige index. Wij zijn de Vos 

dan ook zeer dankbaar voor het werk, dat hij ten bate van onze publicaties heeft 

verricht. Ongetwijfeld schrijven wij uit naam van al onze leden, wanneer wij 

hem nog vele jaren van goede gezondheid toewensen. 

De Redactie. 

Bijdrage tot de kennis van de Macrolepidoptera van Vlieland 
II 

door 

M. W. CAMPING 

Als vervolg op mijn vorige vlinderwaarnemingen op Vlieland {Ent. Ber. 14 : 

273—279) volgen hieronder mijn ervaringen van 1953. Verschillende dagen 

(en nachten !) gedurende de periode 18 Juli—14 Augustus was ik op het eiland 

en bovendien de nacht van 1 op 2 Mei. Deze laatste nacht was het resultaat ge¬ 

ring, ’s middags leek het weer gunstig, maar ’s avonds kwam een koude zeedamp 

opzetten, zodat de smeer vrijwel niets opleverde. Bovendien vertikte mijn lamp 

het om nog steeds onverklaarbare redenen, zodat practisch alle soorten van die 

nacht op wilgenkatjes zijn gevangen. 
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Ook de resultaten in Juli en Augustus waren niet overweldigend. Dagvlinders 

vlogen er zeer weinig en ’s nachts waren de weersomstandigheden meestal on¬ 

gunstig, zoals zo dikwijls op de Waddeneilanden : of het was windstil maar veel 

te koud (ik heb mijn verkleumde vingers wel zitten warmen aan mijn petroleum- 

vergasser, en dat hartje zomer !), of het woei, althans naar vastelandsbegrippen, 

een halve storm, zodat ik mijn scherm niet meer dan half-hoog kon opzetten en 

het dan nog bovendien met zes spantouwen aan de windzijde moest verankeren, 

omdat het zaakje anders de lucht inging ! 

Overigens viel het me ook deze zomer weer op, dat verschillende vlinder¬ 

soorten op de eilanden meer „gehard” schijnen te zijn dan die van het vasteland : 

in nachten, dat men er thuis niet aan zou denken, er op uit te gaan, was de 

vangst soms lang niet onbevredigend. 

Punt van uitgang was dit jaar het „Posthuis” op het Westelijke deel van het 

eiland (zie kaartje Ent. Ber. 14 : 273), gelegen tussen Meeuwenduinen, Kroons- 

polders en „Bomenland” (het complex bos ten Oosten er van). Tot mijn „operar 

tiegebied” behoorde ook de „Oude Kooi”, niet op het kaartje aangegeven, ge¬ 

legen tussen Bomenland en Vianen. 

Hoe veranderlijk de begroeiing op een eiland kan zijn bleek ook nu weer : 

vorige jaren waren enkele plassen in de Meeuwenduinen en een groot deel van 

de Kroonspolders begroeid met riet en lisdodde, zodat ik wel enige Nonagria- 

soorten had verwacht. Door de Februari-vloed zijn deze plekken echter met zout 

water overstroomd geweest, en waar vorige jaren grote rietvelden lagen, was nu 

de bodem bedekt met een dikke laag dode planten. Riet viel er niet meer te 

ontdekken. 

Tot de minder aangename belevenissen, die bij tijd en wijle ook des vlinder¬ 

jagers deel zijn, behoort de nacht, dat ik mijn lamp midden in de Meeuwen¬ 

duinen had opgesteld en er vrij plotseling een dichte zeedamp kwam opzetten. 

Natuurlijk is bij zo’n gelegenheid net de petroleum in je vergasser op en de bat¬ 

terij van je zaklantaarn uitgediend. Het feit, dat op de bewuste plaats dophei, 

kruipwilg en Carex ongeveer kniehoog groeien, terwijl er geen pad loopt, ster¬ 

ren en vuurtorens niet zichtbaar waren door de damp, die tevens het geluid van 

de branding volkomen dempte, kan een verklaring zijn voor de opluchting, 

waarmee ik na een uur rondstruikelen toch mijn fiets ontdekte. Overigens her¬ 

inner ik me van die nacht, dat een duinpad zeer nieuwsgierig op het lichte scherm 

in de donkere nacht af kwam scharrelen en vrij spoedig de vlinders minstens zo 

vlug van het laken ving als ik ! 

De volgende soorten zijn al in mijn vorige artikeltje vermeld, maar geven nog¬ 

maals aanleiding tot enig commentaar : 

Fabriciana charlótta Hw. Tweemaal nam ik een eierleggend 9 van deze soort 

waar. In beide gevallen werden geen enkele maal eieren op een viooltjes- 

blad afgezet, maar werden ze gedeponeerd op kruipwilg, korstmos, Carex 

en andere planten, enige malen zelfs in het losse zand. Wel lagen al deze 

plaatsen vlak in de buurt van een viooltjesplant. 

Hyloicus pinastri L. Weer een ex. Bomenland. 

Notodonta dromedarius L. Bij de Oude Kooi een vrij gewone verschijning op de 

lamp. 
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Lasiocampd trifolii Schiff. Deze zomer kwam ik tot de ontdekking, dat de' rups 

in de duinen verpopt in het droge zand. Misschien, dat daarom tot nog 

toe de kweek zo slecht gelukte ? Ik gaf de rupsen nl. steeds plantaardig 

materiaal om tussen te verpoppen, omdat naar mijn ervaring de rups van 

het heideras zich ook tussen planten inspint. Misschien is dit een biologisch 

verschilpunt tussen beide rassen ? 

Dendrolimus pini L. In 1953 4 exx., waaronder 1 . Bomenland. 

Drepana curvatula Bkh. bij de Oude Kooi zeer gewoon. 

Eilema deplana Esp. ook in het Bomenland. 

Euxoa cursoria Hufn., waarvan de vorige maal één ex. werd vermeld, was deze 

zomer vrij gewoon, vooral op de Kooisplek. 

Euxoa tritici L. Meeuwenduinen en Kroónspolders zeer gewoon. 

Diarsia brunnea F. kwam ook in het Bomenland op de smeer. 

Panolis flammea Schiff, was een vrij gewone bezoeker van wilgenkatjes op 1 Mei. 

Anarta myrtdli L. deze zomer ook als imago, maar weinig. 

Parastichtis suspecta L., waarvan ik de vorige maal drie exx. vermeldde, was in 

1953 zeer gewoon in het Bomenland. 

Arenostola jluxa Hb., waarvan de vorige maal 1 ex. werd gesignaleerd, vloog 

in 1953 in behoorlijk aantal ; uitgezonderd één ex. van de f. pulverosa 

Warren behoorden alle tot f. hellmanni Eversmann. 

Char any ca clavipalpis Scop. Van deze soort beweerde ik de vorige maal, dat ze 

minder gewoon was dan Char, selini Bsd. Dit was natuurlijk een gevolg 

van het feit, dat selini meer in de duinen vliegt, terwijl clavipalpis als 

,,voorraadinsect” meer de bewoonde wereld opzoekt. In de buurt van het 

Posthuis was de soort dan ook zeer gewoon. 

Hoplodrina blanda Schiff., de vorige maal zeldzaam genoemd, was deze zomer 

vrij gewoon, overwegend f. su ff usa Prout. 

Miana lit er o sa Hw. was in de omgeving van het Bomenland en in de Meeuwen¬ 

duinen zeer gewoon, echter weer uitsluitend de f. onychina H.S. 

Phytometra viridaria Clerck vloog ook in de Meeuwenduinen. 

Scopula emutaria Hb. Weer twee exx. Meeuwenduinen. 

Eupithecia nanata Hb. ook als vlinder in de met hei begroeide duinvalleien zeer 

gewoon. 

Crocallis elinguaria L., waarvan de vorige maal één ex. werd vermeld, was op 

licht een zeer gewone verschijning. 

Pachycnemia hippocastanaria Hb. op licht vrij gewoon. 

De volgende soorten werden nog niet eerder vermeld : 

Colias croceus Frcr. Enkele pas uitgekomen $ $ . 

Thymelicus sylvestris Poda. 

Phragmatobia fuliginosa L. 

Psyche casta Pall. Alleen ledige zakken. 

Simyra albovenosa Goeze. 1 ex. op licht, Oude Kooi. 

Moma alpium Osbeck. Éénmaal een ex. op smeer, Bomenland. 

Actebia praecox L. Vrij geregeld, vooral op de lamp. 

C er astis rubric o sa F. Enige exx. op smeer en wilgenkatjes. 

Amathes xanthographa Schiff, gewoon. 
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C er apteryx graminis L. Zeer gewoon, overdag bij tientallen op bloeiende Senecio 

jacobaea L. Opmerkelijk is bij deze soort de lange vliegbij d gedurende een 

etmaal : bij gunstig weer zaten de vlinders al ’s morgens om 9 uur op het 

kruiskruid, terwijl op de lamp tot ’s nachts 2 uur exx. werden gevangen. 

Orthosia incerta Hufn. Zeer gewoon op wilgenkatjes. 

Orthosia gracilis F. Eveneens op wilgenkatjes, vrij gewoon. 

Orthosia gothica L. Gewoon. 

Tholera cespitis F. Enige malen op licht, Oude Kooi en Meeuwenduinen. 

Cosmia trapezina L. Gewoon. 

Petilampa arcuosa Hw. 1 ex. op licht, Meeuwenduinen. 

Gortyna ochracea Hb. 1 ex. op licht. 

Hydraecia oculea L. In massa’s. Evenals de volgende soort bij tientallen op bloei¬ 

ende Sen. jacobaea. Van de ongeveer 100 exx., die ik willekeurig ver¬ 

zamelde, behoorde ongeveer de helft tot de typische vorm. Verder de vol¬ 

gende vormen : 

auricula Donovan 3 

erythrostigma Hw. 9 

ob s cura Tutt 12 

obscura-jlavo Tutt 1 

rosea Tutt 1 

pallida Tutt 11 

pallida-flavo Tutt 1 

grisea Lpk. 11 

Hydraecia fucosa Freyer. Vrij gewoon. De meegenomen exx. bleken tot de vol¬ 

gende vormen te behoren : 

fucosa Frr. 2 

pallescens Stgr. 1 

pallescens-albo Hdm. 3 

paludis Tutt 1 

paludis-flavo Tutt 2 

intermedia Tutt 8 

intermedia-flavo Tutt 5 

grisea Tutt 7 

grisea-flavo Tutt 2 

rufa Tutt 5 

rufa-flavo Tutt 2 

brunnea Tutt 2 

brunnea-flavo Tutt 2 

obscura Hdm. 2 

Talpophila matura Hufn. Overal gewoon. 

Ampbipyra tragopoginis L. Gewoon. 

Earias cl or an a L. Vrij gewoon. Als rups alleen op langbladige wilgensoorten ge¬ 

vonden, nooit op kruipwilg. 

Catocala nupta L. Vrij gewoon. 

Zanclognatha tarsipennalis Tr. Gewoon. 

Paracolax derivalis Hb. 1 ex. aan de rand van het Bomenland. 

Sterrba emarginata L. Vrij zeldzaam. 
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Ortholithd chenopodiata L. Alleen op enkele beperkte plekken, daar echter in 

massa’s. 

Eupithecid dbsinthidtd Clerck. 

Eupithecid goossensidtd Mabille. 

Eupithecid innotdtd Hufn. Vrij gewoon op licht. 

Gymnoscelis pumildta Hb. Enige exx. op licht. 

Ennomos dlnidrid L. Bij de oude Kooi gewoon. 

Selenid bilundrid Esp. 1 ex. op wilgenkatjes. 

Selidosemd brunnedrid Villers. Komt over het hele eiland voor, in bepaalde duin¬ 

pannen zeer gewoon. Vliegt alleen overdag en is in de schemering gemak¬ 

kelijk te vinden, omdat de vlinder dan met uitgespreide vleugels op de 

begroeiing vlak bij de grond zit, naar mijn ervaring bij voorkeur op kraai- 

heide. Ondanks alle moeite, die ik gedaan heb, heb ik geen enkel $ kun¬ 

nen vinden. 

Aethdlurd punctuldtd Schiff. 1 ex. op 1 Mei. 

Tenslotte is nog vermeldenswaard, dat ik dikwijls met veel succes ’s avonds en 

’s nachts van de aantrekkingskracht van bloeiend Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea 

L.) profiteerde. Als de smeer bijna of in ’t geheel niets opleverde, was ’t altijd 

nog wel de moeite waard, even een rondje langs het kruiskruid te maken. Vooral 

Hopl. bldndd Schiff., Hydr. oculed L. en Euph. bilinedtd L. kwamen er in massa’s 

op voor. 

Afgezien van verschillende soorten dagvlinders werden de volgende soorten op 

kruiskruid aangetroffen : 

Roeselia albula Schiff. Ochropleura plecta L. 

Edema pygmaeola Dbld. Act eb ia praecox L. 

- griseola Hb. Axylia putris L. 

Coscinia cribraria L. Lycophotia varia Villers. 

Euxoa cursor/a Hufn. Diarsia brunnea Schiff. 

- tritici L. Amathes baja Schiff. 

Agrotis ypsilon Rott. - c. nigrum L. 

- vestigial is Rott. - ditrapezium Bkh. 

- exclamationis L. - xanthographa Schiff. 

Triphaena pronuba L. He mit he a aestivaria Hb. 

- subsequa Schiff. Sterrha seriata Sehr. 

- orbona Hufn. - aver sat a L. 

Lampra fimbriata Sehr. Scopula immutata L. 

Mythimna impura Hb. - emutaria Hb. 

- lythargyria Esp. Calothysanis amataria L. 

Cerapteryx graminis L. Mesotype virgata Hufn. 

Diataraxia oleracea L. Lygris test at a L. 

Lacanobia dis similis Knoch. Plemyria rubiginata Schiff. 

Melanchra persicariae L. Thera obeliscata Hb. 

Par astic ht is suspecta Hb. Xanthorho'é fluctuata L. 

Arenostola extrema Hb. - spadicearia Schiff. 

- fluxa Hb. - ƒerr ugat a Cl. 

Cosmia trapezina L. Orthonama vittata Bkh. 

Charanyca clavipalpis Scop. Euphyia bilineata L. 

Caradrina morpheus Hufn. Epirrhoë alternata Müller 

Hoplodrina blanda Schiff. Hydriomena coerulata F. 

—- al sin es Brahm. F,uchoeca nebulata Scop. 

Hydraecia oculea L. Eupithecia oblongata Thnbg. 



170 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 15, 1.VII.1954 

Hydraecia fucosa Frr. 

Thalpophila matura Hufn. 

Miana juruncula Schiff. 

- literosa Hw. 

Procus latruncula Schiff. 

Apamea monoglypha Hufn. 

- fissipuncta Hw. 

Rusina umbratica Goeze. 

Amphipyra tragopoginis L. 

Plusia gamma L. 

Zanclognatha tarsipennalis Tr. 

Eupithecia absinthiata CL 

- goossensiata Mabille 

- innotata Hufn. 

Gymnoscelis pumilata Hb. 

Lomaspilis mar gi nat a L. 

Deilinea pusaria L. 

* Ourapteryx sambucaria L. 

Pachycnemia hippocastanaria Hb. 

Semiothisa notata L. 

*Selidosema brunnearïa Villers 

De beide met * gemerkte soorten zullen wel toevallige vangsten zijn. 

Summary 

The writer gives a list of the Macrolepidoptera observed in the island of Vlie¬ 

land (Wkdden Islands) in 1953, and not mentioned in his first list (Ent. Ber. 

14 : 273—279, 1953) or with further comments (the first part of the list). 

The caterpillar of Lasiocampa trifolii Schiff, pupates here in the dune sand, 

not among the plants. 

Finally a list is given of species observed on the flowers of Senecio jacobaea L. 

Leeuwarden, Robert Kochstraat 25, November 1953. 

On the Validity of the Name Lobesia (Polychrosis) botrana 

(Schiffermüller) 
by 

D. S. FLETCHER 

In a paper in the Entomologische Berichten (1953, Ent. Bericht. 14 : 379) 

JiRi Paclt rejects the name Tortrix botrana Schiffermüller (1775) on the as¬ 

sumption that it is a nomen nudum and proposes to substitute the name Phalaena 

vitisana Jacquin (1788), a synonym of botrana, which he believes to have been 

overlooked by earlier workers. As Paclt’s action is based on a misconception, 

and especially as the insect concerned is a pest on vines and the name botrana 

widely used in economic literature, a refutation becomes necessary. 

In treating the genus Tortrix, Schiffermüller (1775, Syst. Verz. Schmett. 

Wien, 125—132) gives firstly a general description of the larvae; the genus is 

then divided into six sections, A-F, based on the colour of the included species. 

The species included in section A, in addition to being separated on the green 

colour of the moths, are further separated on larval characters. 

Each section is then divided into four columns; the first column lists the num¬ 

ber of each species in the genus; the second column lists the foodplants of the 

larvae where they are known; the third column contains the colloquial name, more 

or less expanded to describe either the moth or the activity of the larvae; the 

fourth column contains the scientific name. Thus in section E, the section which 

includes botrana, one finds: 

25. Unbek. R. Braungrauer weissgefleckter W. T. asselana. 

26. Weintraubenw. R. (Botri.) Weintraubenw. T. botrana. 

In species No. 25, T. asselana, the larva is unknown and the colloquial name 

briefly describes the moth. 


