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onderdeelen (families, secties enz.) hare plaats niet zouden 

kunnen vinden in bestaande tijdschriften, zooals b.v. de 

Heer WlLLEMSE dat deed voor de Orthoptera en de Heer 

LIEFTINCK voor de Odonata. 

De mij te „grootsche” opzet heeft mij dus tot mijn af¬ 

wijzend antwoord geleid. Merkwaardig genoeg, vernam ik 

eenigen tijd later van Prof. DE Meijere, wien dezelfde vraag 

gedaan was, dat bij hem dezeltde overweging tot hetzelfde 

besluit geleid had. 

„Der langen Rede kurzer Sinn” is dus, dat ik het ver¬ 

schijnen van systematisch-faunistische publicaties op ento¬ 

mologisch gebied — mits uitstekend bewerkt — van ganscher 

harte toejuich, doch dat ik niet inzie, dat daartoe deze 

onderneming noodig was. In het slagen dier onderneming 

als geheel heb ik dan ook weinig vertrouwen, aangezien 

m.i. de moeilijkheden, die zich zullen voordoen, althans op 

entomologisch gebied, verre onderschat zijn. 

Schovenhorst, Putten G., Maart 1928. J. Th. OUDEMANS. 

Lepidoptera van TexeL 

Naar aanleiding van het artikel van den Heer Lieftinck 

in de Ent. Ber., Deel III, p. 321, geef ik hier een lijstje van 

de Lepidoptera, op bovengenoemd eiland door mij ver¬ 

zameld gedurende de eerste helft der maand Augustus 1927. 

Zeer volledig is het zeker niet, daar door verschillende 

omstandigheden het verzamelen voor mij slechts bijzaak 

kon zijn. 

Pier is rapae L. 

Pieris napi L. 1 Ç eierleggend te Burg. 

Pyrameis atalanta L. Rupsen zeer talrijk over het ge- 

heele eiland. 

Pyrameis cardui L. Verscheidene exemplaren, zoowel 

bij Koog als bij Oude Schild. 

Argynnis niobe L. In de duinen, bij „Fontein’s Nol” ten 

Z. van Koog en bij „de Muy” ten N. van het dorpje. 

Satyrus semele L. Overal in de duinen gewoon. 

Par ar ge megera L. Bij Koog en Oude Schild. 

Epinephele jnrtina L. Vooral in de duinen tusschen 

Koog en „de Muy” zeer gewoon. 
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Coenonympha pamphilus L. 

Lycaena icarus Rott. Oude Schild, Burgen Koog. Vooral 

bij ’t laatste dorp op een luw plekje aan den voet der 

duinen zeer gewoon. Hier ook 1 cT der ab. candiope Brgstr. 

(=iphis Meig.), met één wortelvlek aan de onderzijde der 

voorvleugels, in plaats van twee. 

Angiades comma L. 1 ex. bij Koog. 

Eaproctis chrysorrhoea L. Talrijke ex. op duindoorn bij 

Koog, verscheidene ÇÇ naast de door haar afgezette eieren. 

Lasiocampa quercus L. Gewoon in de duinen bij Koog; 

.alleen d'd* gezien, die wild rondvlogen, vaak tegen sterken 

wind in over de toppen der eerste duinenrij. 

Acronicta tridens Schiff. Burg, 1 ex. <ƒ. 

Agrotis strigula Thnb. 2 ex, d* en $, ’s middags op 

bloeiende heide vliegend aan den voet der duinen bij 

„Fontein’s Nol”. 

Agrotis pronuba L. Burg, enkele ex. 

Agrotis comes Hb. 1 Ç, Burg. 

Hadena monoglypha Hufn. Burg, gewoon. 

Hadena secalis Bjerk. Burg, zeer gewoon in een tuin 

op pruimeboomen, die sterk bezet waren met bladluizen, 

(vooral de vorm rufa-albo Tutt, verder rufa-flavo Tutt, 

I-niger-albo Tutt en lagens-flavo Tutt). 

Plusia gamma L. Gewoon. Burg en Koog. 

Hypena proboscidalis L. 1 cT, Burg. 

Acidalia virgnlaria Hb. Verscheidene ex., Burg. 

Acidalia immutata L. Enkele ex. in duinpannen bij Koog. 

Ortholitha plumbaria F. Op heide bij „Fontein’s Nol” 

en Koog. Gewoon. 

Ortholitha limitata Sc. Koog en Oude Schild. 

Lygris pranata L. Gewoon in een tuin in Burg. 

Lygris teslata L. In duinpannen bij Koog. 

Larentia bicolorata Hufn. 3 ex., Burg. 

Larentia fluctuata L, 2 ex., Burg. 

Larentia bilineata L. Gewoon in de duinen. 

Larentia comitata L. 2 ex., Burg. 

Abraxas grossulariata L. Burg. Gewoon in een tuin. 

Ourapteryx sambucaria L. 2 ex., Burg. 

Spilosoma labricipeda L. 1 Ç, Burg. 

Hipocrita jacobaeae L. Rupsen in de duinen. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 336 

Zygaena filipendulae L. Gewoon bij Koog, aan den 

voet der duinen. 

Amsterdam. _ B. J. LEMPKE. 

Megachile maritima Kirby* 

In No. 161 der Ent. Ber., wordt in het opstel van den 

Heer LlEFTlNCK: „Kort bericht over insecten van het eiland 

Texel”, op p. 323 o.a. ook genoemd Megachile maritima 
Kirby, waarvan aldaar op 4 September 1927 twee dV werden 

aangetroffen, en wel op bloeienden Rubus. De Heer LlEFTlNCK 

voegde er aan toe: „M. maritima schijnt een laatvliegende 

soort te zijn”. In eene hieraan weder toegevoegde noot 

wordt eene mededeeling van Alfken aangehaald uit „Die 

Insekten des Memmert”, 1924, waarin deze kundige Hymeno- 

pteroloog het een en ander over deze soort vertelt. Daarin 

komt o.a. voor: „Am 4. Aug. 1918 sah ich um 10V2 Uhr 

schon ein Ç mit voller Blütenstaubtracht von Lycium davon¬ 

fliegen. Die waren ebenfals von Ende Juli bis Anfang 

August saugend an Lotus und Lycium tätig”. Ten slotte 

zegt de Heer LIEFTINCK, dat de Heer BOUWMAN hem schreef, 

dat de late vang-datum wel te wijten zou zijn aan den 

kouden zomer 1927. 

Aangezien M. maritima hier op Schovenhorst, Putten G., 

eene veelvuldig voorkomende soort is, waarvan zich meer dan 

50 ex. in mijne verzameling bevinden, besloot ik, eens na te 

gaan, wat daaruit ten opzichte van den vliegtijd valt te 

besluiten. 

De vindplaatsen en getallen zijn: Putten 34ex., Garderen 1, 

Bloemendaal 1, Velsen 1, Wijk aan Zee 7, Driebergen 1, 

Piasmolen 2, Venlo 5. Te zamen 52 ex. In het hier volgende 

zal ik, tenzij anders aangegeven, alleen van de Puttensche 

ex. notitie nemen, aangezien de kleine getallen der andere 

vindplaatsen geene goede vergelijking toelaten. 

Te Putten ving ik de soort in de jaren 1885, 1898, 1902, 

1906, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1922. 

De vroegste vangdatum was voor de mannetjes 18 juni, 

de laatste 19 Juli. Voor de wijfjes waren deze data 29 Juni 

en 2 September. 

Volgens de maanden gerangschikt, waren de getallen de 

volgende: 


