J70)

* / o vo rycA

Adres der Redactie:
B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12ni, Amsterdam-Zuid

2

■— Nederland

INHOUD : A. J. Gorter : Bijdrage tot de kennis der Vlinderfauna van de Stichtse
Heuvelrug (p. 425). — J. B. M. van Dinther : Laphygma frugiperda S. & A. and Mocis
repanda F. in Suriname (p. 427). — Tjoa Tjien Mo: Additional Notes on Coccomyza
leefmansi Nijveldt, egg predator of Pulvinaria polygonata Ckll. and Pulvinaria psidii
Mask, in West Java (p. 432). — W. J. Kabos : Fucicole acalyptrate Diptera (p. 434). —
W. Nijveldt : Additional notes on my paper on the range of prey of Phaenobremia aphidivora Kffr. and Ph. urticariae Riibs. (Diptera, Itonididae) (p. 436). — L. G. E. Kalslioven : Notes on the habits and ecology of Indonesian forest insects of minor im¬
portance. I (p. 438). — Literatuur (p. 437 : D. J. Kuenen). — Korte mededelingen (p.
426: M. W. Camping; p. 431, 435, 437 : Mededelingen).

Bijdrage tot de kennis der Vlinderfauna van de Stichtse Heuvelrug
door
A. J. GORTER

II
Sinds ik in Mei 1952 een eerste mededeling deed over de Macrolepidoptera van
de Stichtse Heuvelrug, waarvan het voorkomen in dit gebied nog niet bekend
was (zie Ent. Ber. 14 : 65—66), zijn nu ongeveer drie jaar verlopen. Geregelde
dagelijkse lichtvangst, de laatste twee jaar op twee, enkele kilometers van elkaar
gelegen plaatsen met twee kwikdamplampinstallaties, leverde de volgende ge¬
gevens op, waarbij inbegrepen zijn die, welke verkregen werden door incidentele
vangsten elders in de omgeving van Zeist.
Gastropacha p op ul/folia L. Eén exemplaar te Zeist in 1954.
Harpyia bicuspis Bkh. Op verschillende plaatsen in Zeist in twee opeenvolgende
jaren (1953—1954).
Drepana curvatula Bkh. Plaatselijk in een bos, waarin veel elzen staan (van Zelm
leg.).
Celama holsatica Sauber. Enkele exemplaren.
Philea irrorella Cl. Eén exemplaar. Was reeds bekend van De Bilt, maar ik weet
niet, of dit exemplaar uit de heuvelrug afkomstig is, of uit de lager gelegen stre¬
ken. Het mijne werd in Zeist gevangen op het hoge gedeelte.
Callimorpha dominuia L. Een verrassende en onverklaarbare vangst op 26.V. 1953
te Zeist. Het exemplaar was afgevlogen, vermoedelijk door fladderen in de vangkast.
Amathes agathina Duponchel. Eén exemplaar te Zeist op 13.IX.1953.
Mythimna l. album L. Voor het eerst in 1953 twee exemplaren.
Mythimna conigera Schiff. Op 1.VII. 1953 een exemplaar te Zeist.

JU! 221955

426

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL

15, I.VII.1955

Brachionycha sphinx Hufn. Eén exemplaar te Zeist.
Graptolithd ornitopus Hufn. Eén exemplaar te Zeist op 3.X. 1954.
Nonagria typhae Thunberg. Zeist, een exemplaar in 1953.
Arenostola phragmitïdis Hb. Eén exemplaar te Zeist in 1953.
Sedina büttneri Hering. Zeist, een exemplaar op 14.X.1953.
Enargia paleacea Esp. Werd behalve in Zeist (1951), ook in meerdere exemplaren
te Amerongen gevangen.
Hyppa rectilinea Esp. In enkele exemplaren in het bosbesgebied bij Austerlitz in
1953.
Miana lit er osa Hw. Eén exemplaar te Zeist in 1953.
Procus versicolor Bkh. Van deze nog altijd zeer locale en zeldzame soort werd op
17.VI.1953 een mooi vers $ te Austerlitz gevangen.
Plusia pulchrina Hw. In 1954 te Zeist.
Melanthia pro cell at a Schiff. Eén exemplaar te Austerlitz in 1954.
Thera variata Schiff., vermeld in de eerste mededeling van 1952, moet vervallen,
daar de determinatie niet juist was.
Zeist, Princes Beatrixlaan 12.

Vlindervangsten in de Oude Venen. Al heb ik door het slechte weer maar weinig in
1954 naar de Oude Venen bij Eernewoude kunnen gaan, er valt toch nog wel wat te mel¬
den. Metrocampa margaritata L., die ik niet uit het moerasgeboied ken, was op 15 Juni vrij
gewoon op de lamp. Anticollix sparsata Tr., die nog niet uit het Noorden vermeld was,
verscheen toen ook. Op 3 Augustus was Arenostola brevilinea Fenn in behoorlijk aantal
present, al kwam er die avond betrekkelijk weinig op de lamp. Het meest vermeldenswaard
van die nacht is een gaaf exemplaar van Diataraxia splendens Hb., verder Parastichtis
suspecta Hb. en een volkomen gaaf exemplaar van Celama holsatica Sauber, wel een gekke
vindplaats voor deze soort.
Van 6 op 7 Augustus heb ik een fantastische nacht in de Oude Venen doorgebracht,
’s Avonds gaf het weerbericht: nadering van een koude depressie, voorafgegaan door een
warmtefront met regen en onweer. Ik kon geen mens opwarmen om mee te gaan, zodat ik
er maar alleen op uit gegaaan ben. ’t Werd een nacht om nooit te vergeten: donder en blik
sem niet van de lucht, maar vlinders bij duizenden ! Om een uur of drie moest ik wel op¬
breken, omdat mijn petroleum op was. En toen brak prompt de bui los, en wat voor een
bui ! Het was grijs van de regen en met alleen mijn zaklantaarntje vergiste ik me 90°
in de koers, zodat ik bijna een uur in het manshoge riet heb rondgedarteld, voor ik mijn
bootje had. Toen ik bij de wagen was, was ik nat tot op mijn huid, maar de vangst
loonde de moeite !
Van brevilinea maar een paar. Nonagria neurica Hb. bij tientallen (de meeste afgevlogen),
Eilema griseola Hb. bij honderden, waaronder drie prachtexemplaren van f. flava Hw., veel
Epione repandaria Hufn., een paar exemplaren van Sterrha emarginata L., Petilampa arcuosa
Hw., Deprana curvatula Bkh. bij honderden, Pelosia muscerda Hufn. dito. Toevallig ont¬
dekte ik tussen deze laatste soort een obtusa, zodat ik ze verder wel stuk voor stuk heb
moeten bekijken. Maar op het scherm zie je haast geen verschil, ’t Was om stapelgek te
worden, al die muscerda s ! In totaal heeft die nacht me twee Pelosia. obtusa H. S. opge¬
leverd. Tussen al die muscerda’s pikte ik wonderlijk genoeg ook een Eilema pygmaeola uit,
een volkomen gaaf dier, dat in niets van de duinexemplaren afwijkt.
M. W. Camping, Robert Kochstraat 25, Leeuwarden.

