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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. 
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