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Zou het kunnen zijn dat de 3 3 , boven water vliegende. de weerkaatsing van hun
eigen licht voor dat van een 9 exemplaar aanzien ? Ik weet echter niet. welke hou-
ding de kop onder het vliegen aanneemt, en of ze dus wel in staat zijn hun eigen
licht te zien weerkaatsen."

De verklaring zal m.i. 00k wel hier in valwinden te zoeken zijn.
Bergen. N.-H. _ D. MACGILLAVRY.

Het tijdstip van het opzoeken van een winterverblijl door
Vanessa's en andere insecten.

Het lijkt mij niet van belang ontbloot. naar aanleiding van de stukjes van Van Pelt
Lechner en Polak {in E.B. X No. 2dO 1 Juli 1941 p. 350 en No. 242 1 Nov. 1941
p. 375/6), het weinige, dat ik dit jaar daarover waarnam, raede te deelen.

Zooals Polak het zegt, komt het me voor te schematisch voorgesteld te zijn.
Dit jaar kwamen hier de groote vossen al begin Aug. binnenshuis. Een exemplaar
vloog 6 Aug. naar binnen, fladderde veel rond. ook telkens tegen de ramen waar de
zon op scheen. Ik opende het raam en liet het dier weder naar buiten vliegen. De
volgende dag was dit exemplaar weer terug. Het was veel minder bewegelijk. Na
eenige uren zette ik het weer naar buiten. De volgende dag vloog het weer naar
binnen. zette zich op den grond en sliep. Men ken het oppakken en ergens ander.s
zetten maar het bleef slapen. Ook andere exemplaren kwamen in die dagen binnen.

Juist in dien tijd werd buiten het aantal kleine vossen overweldigend, ook de admiraal
kwam steeds in grooter aantal, meest in frissche exemplaren. Alle van de gewone vorm,
met ongedeelde roode band op de voorvleugels en zonder witte stip. Dagpauwoogen
betrekkelijk weinig.

Pas na de eerste week van September kwamen de kleine vossen, alles f. typica, naar
binnen.

Hier in Bergen was dus een duidelijk verschil waar te nemen tusschen de data van
ingang van de winterslaap van V. polychlovos en V. urticae. Ik vermoed dat 't de
moeite zal loonen eens soort voor soort vast te stellen, wat men hieromtrent kan
waamemen.

Ook Cbrysopa vulgaris Schn. en 9 9 wespen kwamen half tot eind Sept. binnens
huis.

Bergen, N.-H. 1942. MACGILLAVRY.

Trekvlinders in 1942.
Zooals uit het volgende overzicht blijkt. is het afgeloopen seizoen voor sommige

trekvlinders vrij of zelfs zeer gunstig geweest, andere daarentegen waren heel schaarsch.
De oorzaken hiervan zijn niet na te gaan : wel is het duidelijk, dat de richting, van
waaruit de trekkers ons bereiken. dit maal niet zoo een belangrijke rol heeft gespeeld.
Zoowel oostelijke als zuidelijke immigranten waren plaatselijk talrijk, maar andere
soorten, die uit dezelfde richtingen naar ons land koraen. behoorden tot de zeldzaamste
gasten of werden in het geheel niet waargenomen.

1. Colias hyale L. Van de zoo zeldzame voorjaarsgeneratie werden 2 exx. opge-
raerkt, 1 3 op 23 Mel te Amsterdam (Van der Meulen), 1 3 te Bunde op
1 Juni (Rijk). De zomergeneratie is vanaf eind Augustus in het zuiden van ons land
gewoon geweest, was plaatselijk zelfs talrijk. In het midden was de soort veel zeldzamer
en uit het noorden is me geen enkele waameming bekend.

L i m b u r g. Epen, eind Juli (eerste ex. 28-7) eenige exx. (Van W i s s e 1 i n g h);
Kerkrade, „in massa" (Prater Th. Maessen) : Gerendal. 16 Aug. 1 ex.. Schin op
Geul 9 September talrijk, Bemelen 1 Aug. 1 ex. (J. M a e s s e n) ; Valkenburg, 25 Juli
2 exx. (Stelleman), 17 Augustus 3 exx. (Doets) : Linne. 5 Aug. 1 ex. (N i e s).

N o o r d - B r a b a n t, Deurne, enkele exx. (Nies).
Z e e 1 a n d. Verscheen eind Augustus en was in de omgeving van Goes vrij talrijk

(Wilmink). De gegevens van dezen waarnemer, gecombineerd met die van
Warren, geven het volgende resultaat: de eerste exx.. 10 stuks. meest 3 3 . op
roode klaver bij West Schengen en 7 op een ander klaven.'eid in dezelfde buurt op
22 Augustus ; 29 Aug. 6 op lucerneklaver in de Wilhelminapolder ; 7 September 399
en 1 3 en later nog een vijfde ex. bij Terneuzen: 26 Sept. 1 3 en 1 0 faij de haven
van Nieuwdorp : 4 October 1 3 bij West Schengen.

Utrecht. Grebbe, 28 Aug. 1 3 in snelle vlucht. Remmerden. 29 Aug. idem
(Van de Pol) : Zeist, 5 September, 1 ex. (Prof. Brouwer).
Noord-Holland. Muiderberg, 25 Augustus. 1 ex. (Van der Meulen),
De zomergeneratie werd dus waargenomen van 25 Juli tot 4 October.



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN.

2. CoHas electo ccoceus Fourcroy. De Oranje Lucemevlinder is dit jaar zeer zeld-
zaam geweest. Slechts van weinige plaatsen werd hi) gemeld en in den. regel maar
in een enkcl ex. Bi)na alle vindplaatsen zijn in hct zuiden van het land gelegen. Epen,
2 Aug. 1 ex. (Va n Wissellngh); Echt, 2 cxx. (teste Prater Th- M a e s s e n);
GriXJt-Eiland bij Huist. 6 Septr. een paartje in copula (Wilmink); Borseie,
26 Septr. I 3 op distel (Warren); Vlaardingen, 27 Septr. I ex. (Nijssen).

3. Pycamsis atalanta L. De eerste atalanta werd dit jaar op 5 Mei waargenomen
te Schiedam (Nijssen), daarop volgde een afgevlogen ex. op 23 Mei te Bergen
en een ander den. 25stera op dezeifde vindplaats (Dr. Mac Gillavry). In den
loop van Juni komen de iramlgranten geleidelijk in ons land aan en volgen de waar-
nemingcn elkaar vri) regelmatig op. Verschillende medewerkers noteerden hun ecrsten
nommervlinder op de volgende data : Nunspeet. i Juni (VS r i) ; Epen, I Juni (P i e t);
Borseie, 5 Juni (Warren); Stcenwijk, 21 Juni (Veen), Wijster, 21 Juni (Beije-
rlnck). IJzendijke, 21 Juni (Wilmink) ; Halfweg, Spaamdam en Santpoort, 23 Juni
(H e I m e r s) ; Weert, 25 Juni (R ij k) ; Wassenaar, 29 Juni (Van W i s s e 1 i n g h).

In Zceland namen Warren cn Wilmink vanaf half Juni den vlinder vrij ge-
regeld in een enkel ex. waar. Dr. Mac Gillavry inerkt op; „Sinds 29 Juni komen
meer atalanta's opretten en. mooiere exemplaren dan die twee eerstelingen. Ze vliegen
nog zeer woest." Pas 3 Juli zag Van Berk zijn eerste atalanta te Apeldoom. 15 Juli
nam Prof. Brouwer nog een afgevlogen ex. te VIedder waar!

Intusschen hadden de eerstaangekomen vlinders reeds lang hun eieren gelegd en
terwiji de laatste trekkers hier nog rondvlogen, waren de poppen. die de eerste Neder-
landsche afstammclingen moesten opleveren, al aanwezig. In de tweede helft van Juli
verschenen daarvan reeds de vlinders, eerst in enkele exemplaren, maar naarmate hct
seizoen vorderde, groeide het aantal en vanaf half Augustus was de vlinder gewoon.
Tegen het eind van deze maand en in September vlogen de vlinders zoo overvloedig,
als de laatste jaren niet meer voorgekomen was. ..Tientallen en nog eens tientallen
vlinders". schreef Menne voor Den Haag cn Wassenaar. half September ..zeer veel
op boschpaden bl] Oisterwijk". 29 September ..tientallen in het Zuiderpark te Den
Haag", 4 October „weer buitengewoon veel te Den Haag", raerkte dezeifde waarnemer
op. En zoo was het overal: op afgevallen ooft in Limburg en Zealand, op bloedende
boomen te Apeldoorn en Zelst, op Buddleya's en Sedums te Amsterdam, op enkel-
bloemige dahlia's in tuinen en parken, waar maar lets van hun gading was. kon men
de prachtlge gave glanzende dieren zich te goed zien doen. Zoo ging het door
lot begin October. Daama begon het aantal te minderen, al lieten ze zich nog geregeld
zien, wannccr de zon doorbrnk. Maar het weer werd slechtcr, guur en builg, en al
heel gauw was het met de atalanta-pracht gedaan. 19 October werd de laatste te
Meerssen gezien (Rijk), 20 October te Borseie (Warren), 28 October te Almelo
(Knoop), tcrwiji een hardnekkig ex. het nog tot 2 November wist te rekken (Am
sterdam, P i e t).

Tijdens het hoogtepunt van de vlucht, eind Augustus of begin September, begonnen
de vlinders weer eieren te leggen en zijn hicrmee waarschijnlijk wel doorgegaan zoo
lang het weer goed bleef. Op 29 September vond ik 14 rupsen, 1 half volwassen, de
rest zeer kiein. De volgende dagen kwamen dqar nog enkele bij. tot ik op 7 October
nog 3 pas uitgekomen rupsen vond en 2 wat grootere. De dieren kweekte ik natuurlijk
binnenshuis op. De eerste rups verpopte zich 11 October, maar pas toen ik de poppen
in de verwarmde kamer bracht, begonnen de vlinders uit te komen. de eerste op 5 No
vember. de tiende en laatste pas 20 November. Het lijdt geen twijfel. of in de natuur
zou van deze late dieren niets meer terecht gckomen zijn. Ook S i k k e m a vond
begin October nog rupsen te Wageningen. die 28 en 29-10 de vlinders leverden.

4. Pyramcis cardui L. In 1942 zeldzaam geweest! Vele medewerksters hebben zelfs
geen enkel excmplaar gezien. Aileen uit Zeeland kwamen wat meer meldingcn. maar
ook daar betrof het steeds een enkel dier. Gerangscliikt naar de provincies zijn de
waarnemingen de volgende;
Limburg. Epen, eind Juli (vanaf 20-7) een enkel ex. (Van Wisselingh).
Noord-Brabant. Deurne. 2 exx. waarvan een op 20 Augustus (Nies).
Zeeland. Warren noteerde de volgende data: 18 Mei, 1 ex. Borseie; 1 Juni.

I  ex. Wolfaartsdijk ; 4 Juni—19 Juni. dagelljks een ex.. vooral in het avondlicht. op
19 Juni 2 exx.. Borseie; 20 Juni 3 afgevlogen exx.. Borseie; 5 Juli, 1 ex. Lewedorp ;
9 Juli. 2 exx. in de duinen te Haamstede : 1 Aug. 1 ex. te Borseie ; 10 Aug. een gaal
ex. aan den zeedijk te Borseie ; 26 en 30 September tclkens I ex. te Borseie. W i I-
mink nam 22 Augustus een afgevlogen vlinder op klaver te West Scnengen waar
en een heel mooi ex. te s Heer Arendskerke ; 23 Aug. een ex. te Wolfaartsdijk ; 19 Septr.
4 exx. op dezeifde plaats ; 26 Septr. I in de Wilbelminapolder.
Zuid-Holland. Op 25 Aug.. 24 September en 11 October teikens 1 ex. te
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Schiedam (Nilssen) ; 29 Septr. 1 ex. in het Zuiderpark te Den Haag (Menne).
Noord-Holland. Te Amsterdam op 11 en 13 Augustus teikens 1 ex. (Le m p-

ke), 26 Augustus 2 en 6 September 1 (Mevr. 8 1 omkwist-Lub). 7 en 8 Sep
tember zag ik een prachtig ex. op Sedum. waarschljnUjk beide dagen hetzelfde dier.
Te Halfweg I ex. op 22 Augustus (Helmers. Piet).
Ovcrijsel. Te Wanneperveen 28 Aug. en 7 Septr-, te Steenwijkerwold op

30 Aug.. teikens 1 ex. (Veen). ^ .
De eerste distelvlinder werd dus waargenomen op 18 Mei. de laatste op 11 October.
5. Argynnis lathonia L. buiten de duinen. Weinig waargenomen. H. Veen zag den

vlinder te Steenwijkerwold op 30 Augustus (1 gaaf ex.) en te Haveitc (6 Mei 1 af
gevlogen ex.: 24 Aug. 1 gaaf ex. ; 5 September 3 exx., waarvan 1 gaaf: 4 October
2 exx., 1 gaaf en 1 llcht afgevlogen). Prof. Brouwer merkte lathonia te Zelst op
en wel 31 Aug., 3 en 5 September. Piet zag de soort te Ede op 17 Aug.. te Am
sterdam op 15 Aug. en 4 October. Ik zelf te Amsterdam op 30 Augustus. Van der
M e u 1 e n te Mulderberg 2 exx. op 25 Augustus. Ten slotte N ij s s e n te Schiedam
op 25 Augustus.

6. Polyommatas cotidon Poda. Geen waarnemingen.
7- Acfieronfifa sfropos L. Caron vond tusscheni 18 en 21 September 5 rupsen.

4 volwassen en 1 bijna, bij De Lufte. Van de Pol noteerde teikens 1 rups voor
Renkum, Wageningen en Heerjansdam, de laatste op 3 Octr.. een volwassen klein ex.
Sikkema schrijft over Wageningen; ,.De rupsen waren hIer dit jaar niet zeldzaam,
maar ook niet zoo talrijk als een paar jaar geleden." Janse vermeldt een gaaf 9
te Hillegom op 3 October.

8. Herse convolvuU L. Van de imraigranten werd 25 Juli een ex. te Bergen op Zoom
gevangen (Nijssen). De afstammelingen zijn in September vrij gewoon geweest.
Houthem. 13 Sept., Meerssen, 26 en 29 Septr.. teikens I ex. (Rijk) ; Schiedam,
19 September. Heumen, begin Septr. 1 ex. (Nijssen); Wassenaar. 7, 9, 11 cn 18
September op tabak (Van Wisselingh); Amsterdam, 22 Septr., begin Octr.
1 ex. aan Artis afgcgeven (Piet) ; Huizen N.H. (S. de Boer) ; Bennckom,, meer-
derc exx- (Get on) ; Wageningen. 3 Septr. 1 2, Arnhem. 24 Septr. 1 2 (Van
de Pol) ; Aalten. 23 Septr. en 12 Octr. (Van Galen) ; Ecrdc bi] Ommen. 9 Septr.
(B e ij e r 1 n c k).

9. Macroglossum stellatarum L. Op verschillende plaatsen waargeno
men. maar schaarsch. steeds een enkel ex. Het is nu wel duidelijk. dat de kolibrie-
vlinder lang niet zoo een gewone trekkcr is als uit onze ouderc literatuur opgemaakt
zou kunnen worden. De soort behoorl in geen geval tot het ..afa/anfo-pamma-type".
maar komt veel meer overeen met de beide Cof/as-soorten. Het eerste ex. werd door
To I m a n waargenomen op 1 Juni, zuigend op Phlox te Sint Michielsgestel. 1 Juli
zag Nijssen 1 ex. te Staelduin en 21 Juli 1 te Bergen op Zoom. Van W i s s er-
lingh noteerde 25 Juli een ex. te Epen: Taris ving 26 Juli 1 2 3a" Hol-
landsche Rading. 29 Aug. rag Van de Pol I ex. op Monarda te Beanekora en
24 September merkte Nijssen 1 ex. te Schiedam op.^j

10. Cclerio euphorbiae L. Geen waarnemingen.
11. Oeonisti's quadra L. Heelsum, I 2 °P '2 Augustus (Van d e Pol).
12. Speelotis ravida Schiff. {obscura Brahm). Geen waarnemingen.
13. Peridroma saucia Hb. Is in den herlst stellig niet zeldzaam geweest. Den Haag,

19, 28. 29 en 30 Aug. (Hardonk) : Wassenaar. 27, 28. 29 en 30 Aug., 1, 4 en 30
Septr.. 1 Octr.. (Van Wisselingh); Almelo. 3. 4 en 2! September (Klein-
jan). 4 Septr. (Knoop). D.w.z.; de weinige verzamelaars, die nog kans zagcu
te smeren, hebben ook bijna alien de soort gevangen !

14. Leucania aibipuncta L. buiten Zuid-Limburg. Den Haag. 1 ex. in de tweede
helft van Aug. (Hardonk) ; Almelo. 25 Aug. een prachtig $ en Rijsen, 2 Septr.
een mooi 2 °P smeer (Knoop).

15. Xylena cxso/efa L. Geen waarnemingen.
16. Catocala Iraxini L. Geen waarnemingen.
17. Pluaia ganjma L. Reeds vrij vrocg werd het eerste ex. gezien : 12 Mei een mooi

gaaf ex. fc Rhenen door Doets.'') Daarop volgen de waarnemingen elkaar vrij ge-

') Achteraf krceg ik nog een opgavc over 1941 : 2 ̂  ̂  en 1 2 Vlaardinger
Ambacht in Juni (Van Katwijk).

Ik wijs er nog eens op, dat het al of niet gaaf zijn niets zegt over de plaats.
waar de vlinder lich ontwikkeld heeft! Zie Cat. Ned. Macr., V. p. (277). noot. 1940.
Phsia gamma blijft lang mooi er uit zien. Terwljl de dieren zomers in wilde vlucht
van de eene heidepol naar de andere schieCen. blijft het eenl uitzondering. als daar
een leelijk ex. bij is.


