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Chrysophanus dispar Haw* 

Dat Chrysophanus dispdr in de provincie Friesland op 

nog andere dan de bekende vliegplaatsen aangetroffen 

wordt, is mij in Juli 1927 gebleken Op den 25sten van 

genoemde maand bevond ik mij, bij prachtig zomerweer, 

op de welbekende vliegplaats langs den spoordijk bij 

Wolvega. Spoedig kreeg ik de overtuiging, dat hier het 

resultaat nihil zou zijn. Derhalve ging ik op zoek naar andere 

terreinen. Mijn pogen werd inderdaad beloond, want na 

eenige uren zoeken mocht het mij gelukken, eene nieuwe 

vliegplaats te ontdekken, zeker wel 15 K.M. van de oude 

verwijderd. Denzelfden dag ving ik aldaar 6 stuks, alle 

mannetjes. Den volgenden dag was de vangst nog gunstiger, 

nl. ó mannetjes en 2 wijfjes, welke laatste ik in leven hield. 

Voorts zijn mij nog twee ex. ontsnapt, zoodat minstens 

16 ex. door mij zijn waargenomen. 

In 1928 hoop ik op grooter schaal een onderzoek naar 

de vliegplaatsen dezer soort in te stellen, niet om zooveel 

mogelijk exemplaren buit te maken, maar om, zoo mogelijk, 

vast te stellen, dat er nog meer vindplaatsen in Friesland bestaan. 

Amsterdam, Augustus 1927. N. LOGGEN. 

Lepidoptera* waargenomen te OisÉerwyk, 
gedurende de excursies van leden der Ned. Ent. 

Ver. op 20 tot en met 24 Juni 1924. 

Het hier volgende werd reeds geruimen tijd geleden 

geschreven, waarbij ik gebruik maakte van eene door den 

Fleer P. Tutein Nolthenius dadelijk na de excursie, of beter 

excursies, opgemaakte en mij ter hand gestelde lijst, gedeeltelijk 

berustend op eigen waarneming, gedeeltelijkop waarnemingen, 

ons medegedeeld door de andere ter plaatse aanwezige lepi- 

dopterologen, zijnde de Heeren Balfour van Burleigh, Bentinck, 

Brants, Coldewey, Lycklama à Nijeholt, Prince, Roepke, 

Schuyt, Toxopeus en van Wisselingh(gast). 

Het publiceeren der lijst werd gedurig uitgesteld wegens 

gebrek aan plaatsruimte in de Ent. Ber. Dat ik haar nu 

nog openbaar maak, vindt zijn oorzaak daarin, dat er niet 

minder dan 94 soorten in vermeld worden, zoodat de 

bedoelde excursies zonder twijfel onder de geslaagde 


