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Alkmaar, Langestraat 111. 

Acanthopsyche atra L. (opacella H. S.) Op 18 Mei verzamelde ik in de buurt van 

Norg 21 zakken, waaronder 3 mannelijke. Twee hiervan bleken achteraf oude te zijn, 

zodat ik één mannetje kreeg. Inderdaad komt atra daar maar op een heel beperkt terrein 

voor, hoewel de omstandigheden op de bewuste plek, voorzover ik kan beoordelen, precies 

gelijk zijn als overal elders om Norg. Maar ik heb op heel wat andere plaatsen gezocht en 

nergens atra ontdekt. 

Op 1 Juni kwam het bewuste mannetje uit, ’s morgens vroeg. Ik moest de hele dag weg 

en vroeg daarom mijn vrouw, goed op een eventuele copula te letten. Dit heeft ze gedaan 

en het bewuste wijfje meteen tussen de andere zakken uitgehaald. 

Tot mijn verwondering kwamen uit één van deze andere zakken op 10 Juni honderden 

rupsjes, die in een minimum van tijd als kleine Mollplaat-kruimeltjes door hun verblijf 

kropen. Ik had de zakken nl. op een stuk Mollplaat gespeld en dit materiaal bleken ze erg 

te appreciëren als materiaal voor hun zakjes. 

Achteraf bleken minstens 8 wijfjes door het ene mannetje bevrucht te zijn, zodat het op 

z’n eentje voor enkele duizenden nakomelingen heeft gezorgd. Nog op 10 Juli leverde een 

zak rupsjes. De eerste broedsels heb ik in een zak in mijn tuin ingebonden. De rupsjes 

worden erg door het licht aangetrokken. Ongelukkigerwijs is aan de lichtzijde van het om¬ 

hulsel een scheur gekomen en bleek de hele inhoud achteraf verdwenen. Van de volgende 

broedsels heb ik een deel naar de heren Bentinck, Leffef en Lukkien gestuurd. 

’t Is trouwens een „ondankbare” kwekerij. De grootste zakken zijn nu (Januari 1955) 

ongeveer 1 cm, zodat ik veronderstel, dat het wel 1956 zal worden, voordat eventuele 

imagines verschijnen. 

De rups vreet van alles, alle mogelijke grassoorten, berkeblad en vooral groene berken¬ 

katjes, braam, framboos, wilg. In geval van nood bleken ze zelfs verdord wilgeblad van 

minstens een jaar oud te consumeren ! Vooral op varkensgras (Polygonum aviculare), 
bleken ze verzot, zodat ik ze daar verder mee heb gevoerd. 

M. W. Camping, Robert Kockstraat 25, Leeuwarden. 

Te koop gevraagd: huisjes van de tuinslak (C. nemoralis), Julikevers, Zandloopkevers, 

Tuinloopkevers, Koekoekhommels, Sabelsprinkhanen, Geel gerande watertorren, Spinnende 

watertorren. Alles in goede staat en goed geprepareerd. 

Aanbiedingen aan C. H. Didden, Laageinde 77, Waalwijk. 


