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Trekvlinders in 1958

door

B. J. LEMPKE
(Negentiende jaarverslag)

De winter van 1957—1958 was zacht tot eind februari, toen veel sneeuw viel
en de temperatuur aanmerkelijk daalde, vooral in het noordoosten van het land,
waar het op 27.11 te Eelde ruim 13 graden vroor. Maart en april waren koud:
strenge vorst op 9 en 10.Ill in het westen, koudste maanden van de laatste 40
jaar, op twee na de koudste lente van de laatste 100 jaar, alleen overtroffen door
1917 en 1888 ! Mei kon niet veel goed maken. De temperatuur was vrijwel
normaal, maar het weer was te somber met in het grootste deel van het land te
veel regen. Gelukkig waren de laatste dag van de maand en de eerste week van
juni heel mooi, maar daarop volgde weer een afwisseling van veel minder mooie
dagen met enkele betere. Ook juli was verre van fraai, veel dagen met regen,
te weinig zon, iets te koud. Van augustus zegt het maandelijks weeroverzicht
van De Bilt; „nat en somber". Het slot van de maand was echter mooi en de
eerste week van September was al even best. De rest van deze maand was vrij
normaal, zacht weer met afwisselend mooie en minder fraaie dagen. Oktober
en begin november waren somber, maar zacht. Pas in de nacht van 10 op 11.XI
hadden we de eerste nachtvorsten en was de fantastisch lange bloeiperiode van
de Dahlia's radicaal afgebroken.

Kort samengevat: een zeer ongunstige lente, een verre van fraaie zomer, een
zachte herfst. Beslist geen ideaal weer voor Lepidoptera, zeker niet voor de
overdag vliegende soorten. Dat de vlindermensen niet bepaald enthousiast over
het seizoen 1958 waren, is dan ook wel te begrijpen. Des te merkwaardiger is,
dat verschillende dagvlinders in de zoinermaanden en de vroege herfst niet de
minste last van het ongunstige weer gehad bleken te hebben. Pieris hrass'icae L.
en P. rapae L. waren in augustus heel gewoon, evenals Nymphalis w L. Go-
nepteryx rhamni L. was zelfs op enkele plaatsen buiten zijn biotoop in aantal
aanwezig. De twee eerste soorten kunnen aangevuld zijn door migranten en ook
io is in dit opzicht niet onverdacht, al is nog altijd geen waarneming van echte
trek bekend. Maar Piet kon in de omgeving van Amsterdam geen enkel rupsen-
nest vinden voor het insectarium van Artis en toch had er begin augustus plot-
seling een ware invasie van Dagpauwogen op de Buddleias plaats. Het opval-
lendst is evenwcl de enorme overvloed van Aglais urhcae L. geweest. Dat begon
echter pas in de derde decade van augustus, zodat we te doen hadden met de
tweede generatie. Vooral de bloeischermen van Sedum spurium en S. spectahile
werden door tientallen Kleine Vossen tegelijk bezocht. Het was beslist geen
plaatselijk verschijnsel, want ik kreeg er o.a. berichten over uit Twente (omge
ving Enschede enorm, Pieterse), Dedemsvaart, Apeldoorn, Bennekom, Wage-
ningen, Leersum, Spakenburg („massaa]", Blokhuis), Bussum (idem, ter
Laag), Amsterdam, Biezelinge, Geffen („een buitengewoon goed jaar", Ger-
Ris). Na half September begon het aantal wat af te zakken, maar nog tot ver in
oktober vlogen er urticae's.

D/ra megera L. was in de omgeving van Amsterdam aithans eveneens goed
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vertegenwoordigd. De late generatie van Piey/s rapae vloog goed, die van P. napi
veel zwakker, terwijl ik geen enkele brassicae gezien heb. Van de tweede gene
ratie van N. 10 was bij Amsterdam geen spoor tc ontdekken, maar van de Pol
zag er begin oktober twee te Ede en te Haren-Gr. Ook bij de „Heterocera" is
het natuurlijk niet alles even slecht geweest.

Veei verrassender is echter, dat 1958 een buitengewoon goed trekvlinder-
seizoen is geworden, waarin verschillende soorten recordaantallen bereikten,
terwijl een opvallend groot aantal rariteiten werd waargenomen. De oorzaak
hiervan meet stellig in de landen van herkomst gezocht worden en dank zij het
feit, dat drie van onze waarnemers in het voorjaar in Zuid-Europa vertoefden,
bcschikken we althans over enkele aanv/ijzingen in die richting. Zie hiervoor de
Engelsc samenvatting.

Bruikbare gegevens werden door l6l medewerkers ingezonden, ook al een
record aantal, Onder de nieuwelingen bleken al dadelijk een aantal voortreffelijke
invullers tc schuilen, die uitvoerige lijsten met waarnemingen inzonden. Uit het
ditmaal wel zeer grote aantal gegevens kon het volgende overzicht worden samen-
gesteld.

1. Pieris brassicae L. Op 18 augustus vlogen op Vlieland langs het Noord-
zeestrand enkele honderden exemplaren in de richting van oost naar west met
barde oostenwind mee, Op 19 en 20 augustus bevonden zich honderden hvos-
s'lccie s op het eiland. Op 20.VIII vlogen bij harde westenwind langs de Wadden-
zeekant telkens eenlingen de hele dag tegen de wind in, dus weer in westelijke
richting. Zodra de Witjes boven het droge strand kwamen, streken ze neer,
kennelijk om uit te rusten (Camping).

2. Pieris rapae L. Op 2 September werd op De Beer de hele dag trek in
zuidoostelijke richting waargenomen, gemiddeld twee exemplaren per minuut
(D. VE.STERGAARD).

3. Pieris napi L. Ook deze soort trok op 18 augustus langs het Noordzee-
strand van Vlieland tegelijk met P. brasskae in westelijke richting, eveneens
naar schatting enkele honderden exemplaren. Van beide Witjessoorten vlogen
de dieren in onderlinge afstanden van 10 tot 100 meter. Ook van nap' waren
de twee volgende dagen honderden vlinders op het eiland aanwezig (Camping).
Dit is overigens de eerste maal, dat van deze soort in ons land migratie werd
waargenomen.

4. Pontia daplidice L. Slechts een waarneming: 10 augustus vloog een
Resedawitje langs dc IJsel bij Hattem (\V. van Soest).

5. Colias hyale L. Het eerste exemplaar van de voorjaarsgeneratie werd
19 mei te Stein gezien. AIs bijna altijd was deze generatie zwak en werd uiteraard
vooral in Zuid-Limburg opgemerkt, hoewel toch ook verschillende meldingen
uit het midden van het land binnen kwamen (Maassluis, Voorburg, Driehuis,
Culemborg, Aalten, overal slechts een enkel exemplaar). De meeste dieren werden
in juni gezien, slechts 2 in mei en 3 in juli (1 en 12 juli te Chevremont en te
Gulpen, waarschijnlijk de laatste van de voorjaarsgeneratie, 26.Vn te Sevenum,
stellig een vertegenwoordiger van de tweede vlucht). Augustus was haast van-
zelfsprekend de beste maand, met waarnemingen op 20 van de 31 dagen, bijna
steeds echter in zeer weinig exemplaren. Niet alleen werd de vlinder nu vrij
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regelinatig in het zuiden en midden van Limburg opgemerkt, maar ook van
opvallend veel verschillende plaatsen in het midden van het land gemeld. Slechts
een enkel exemplaar werd in het noorden gezien: op 27.VIII een afgevlogen
dier te Grollo (Wilmink).
De top van het jaar vicl op 2 September met 18 stuks, waarvan alleen al 16

te Wijlre. Na 7.IX werden nog slechts twee Gele Lucernevlinders gezien: een
op 6 oktober te Dubbeldam en een op 17.X te Babberich (Postema). Van een
extra herfstgeneratie is dus niet veel terecht gekomen.
Vindplaatsen. Lbg.: Epen, Eperheide, Gulpen, Wijlre, Eys, Chevremont,

Heerlen, Stein, Montfort, Melick, Arcen, Wessum, Sevenum. ZL: Wolfaartsdijk.
Z.H.: Dubbeldam, Sliedrccht, Alblasserdam, Rotterdam, Maassluis, Voorburg.
N.H.: Driehuis, Amsterdam, Weesperkarspel, Muiderberg. Utr.: Langbroek,
Leersum, Amersfoort. Gdl.: Culemborg, Leeuwen, Heumen, Harderwijk, Knar-
dijk, Nunspeet, Babberich, Sinderen, Aalten. Ov.: Dcventer, Raalte. Dr.: Grollo.
Aantal waargenomen exemplaren: 115 (tegen l6l in 1957),

een voor ons land vrij middelmatig aantal.
6. Colias crocea Fourcroy. De Oranje Lucernevlinder verscheen reeds vroeg,

al op 2 juni werd de eerste gezien (Herkenbosch, A. Maassen). In totaal werd
hi] van 10 verschillende data in juni vermeld, natuurlijk steeds in zeer klein
aantal en niet noordelijker dan Muiderberg. Ook juli leverde 10 verschillende
data op met vooral tegen het eind van de maand wat grotere aantallen. Augustus
echter werd een biezonder goede maand voor deze soort. Al op de eerste werden
41 stuks geteld, de tiende 67, de elfde zelfs 80. Dit was het hoogste dagtotaal
van het seizoen, maar ook de rest van de maand en de eerste helft van September
was voor de soort heel goed. Dagen van meer dan 20 of 30 waren geen zeld-
zaamheden (25.VIII zelfs nog 43!). Bij deze aantallen zijn die van de in
Zeeland waargenomen trek (zie hierna) niet meegerekend. Na 16 September
daalt het aantal sterk, hoewel 28.IX nog 9 stuks oplevert. Ook in oktober werd
crocea nog op 9 dagen, verspreid over de hele maand, gezien. De laatste ving
Pater Munsters 15 november te Stein, een zeer fraai exemplaar. Alle vlinders,
die vanaf de tweede helft van September gezien werden, waren trouwens verse
dieren, een bewijs, dat zich hier ook een (vrij bescheiden) herfstgeneratie heeft
ontwikkeld.

Hoewel de meestc exemplaren in het zuiden van het land gezien werden (vooral
Zuid-Limburg leverde veel waarnemingen op), kwam de vlinder toch in vrijwel
het gehele land voor, zelfs op een van de waddeneilanden. Ik zal niet de lange
lijst van vindplaatsen geven, doch vermeld slechts, dat deze 29 plaatsen uit
Limburg bevat, 6 uit Noord-Brabant, 6 uit Zeeland, 15 uit Zuid-Holland, 14 uit
Noord-Holland, 9 uit Utrecht, 19 uit Gelderland, 3 uit Overijsel, 3 uit Drente
en 3 uit Friesland, waarbij ook Terschelling. Alleen de provincie Groningen
ontbreekt dus.

De f. hel'ice werd vermeld van Barendrecht (3 stuks, J. Minnaard), Slie-
drecht (Bogaard), Welplaat (Vestergaard), Amsterdam (Stammeshaus),
Beemster (Niedijk) en Naarden (T. Bakker), op de eerste vindplaats na steeds
telkens een exemplaar.

Gekweekt werd de soort door Lucker, die half augustus ± 80 eieren had,
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waaruit van 2 oktober tot 8 november 20 vlinders resulteerden en door A. Maas-

SEN, die van 11—23 September 55 vlinders uit een eikweek verkreeg.
M e r k e n. Pater Monsters merkte te Stein drie vlinders, waarvan een ver-

moedeiijk 2 weken later werd terug gezien.
Trek. In de laatste week van augustus nam van de Vrie in de Wilhelmina-

polder een 20 schitterende migratie van Oranje Lucernevlinders waar, dat ik zijn
bericht woordelijk citeer.
,,Op 25.VIII waarschuwde de beer C. van Zoelen, jachtopziener in de Wil-

helminapolder, mij, dat hij vlinders constant in een richting zag vliegen. 's Mid-
dags omstreeks 3 uur was ik in de gelegenheid zelf deze vlucht waar te nemen.
Het betrof de Oranje Lucernevlinder, welke over een stuk bouwland ter breedte
van ± 800 m doortrok. Ik kon gedurende ongeveer een uur 80 exemplaren
tellen. Uiteraard kon ik slechts een gedeelte van de strook overzien, naar schat-
ting 25 m rechts en links. Volgens de heer van Zoelen was de trek omstreeks
11 uur 's morgens begonnen en bereikte tussen 2 en 3 uur 's middags het hoog-
tepunt.

Op 26.VIII ben ik 's middags weer omstreeks 3 uur gedurende een uur op
hetzelfde perceel bouwland geweest. Nu was de trek beslist veel intensiever.
Ik telde gedurende dat uur d= 250 exemplaren. Ook nu was weer volgens de
heer van Zoelen de trek omstreeks 11 uur 's morgens begonnen en bereikte
ook weer tussen 2 en 3 uur 's middags het hoogtepunt.
Op 27.VIII ben ik weer poolshoogte gaan nemen, weer 's middags om 3 uur.

Nu telde ik in een uur 62 exemplaren. Volgens de heer van Zoelen was er
's morgens praktisch geen trek geweest, pas na de middag was dit weer begonnen.
Op 28.VIII ben ik weer gaan kijken, doch nu kon ik geen trekkende vlinders

meer ontdekken. Ook de heer van Zoelen heeft er die dag en de volgende
dagen geen meer waargenomen.
Het gedrag van de vlinders was zeer opvallend. Ze vlogen op een hoogte van

0,50 a 2 m in zeer snelle vlucht in zuiver zuidelijke richting. Het tempo van
vliegen was zo hoog, dat het moeilijk was de dieren met een slagnet te vangen.
Ik heb gedurende mijn waarnemingen geen enkele vlinder in een andere richting
zien vliegen. Opvallend was verder ook, dat buiten de strook van 800 m geen
trekkende vlinders werden waargenomen, ook niet op verschillende dagen."
Tot zover de heer van de Vrie. Hij leverde ons hiermee de eerste trekwaar-

neming voor ons land van crocea en bovendien een van de allermooiste beschrij-
vingen van een retourvlucht van deze soort, die ooit gepubliceerd is. Het is niet
mogelijk het aantal exemplaren, dat aan deze migratie deelnam, ook maar bij
benadering te schatten. Wanneer ik het bij de totaaltelling op 1000 stel, ben ik
zeker aan de zeer veilige kant.
Totaal aantal waarnemingen: 2037, waarmee 1958 op een na

het beste crocea-]z.nx: wordt, dat we kennen, alleen overtroffen door 1941. (Ook
zonder de 1000 van de migratie zou dit het geval geweest zijn).

7. Vanessa atalanta L. Net in de paar zachte dagen, die maart ons schonk
(27—30), werden twee afgevlogen Atalanta's gezien, een op 27.Ill te Rotterdam
(J. Minnaard) en een op 30.Ill te Gronsveld (Langohr). Mogelijk overwin-
teraars, mogelijk ook immigranten, daar blijkens de Britse waarnemingen het
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trekseizoen al vroeg inzette. Verschillende soorten kwamen daar al in februari aan.
In de tweede en derde decade van april werden eveneens enkele exemplaren
opgemerkt, maar zelfs de hele maand mei bleef de immigratie zwak. De hoofd-
macht van de trekkers arriveerde tussen 31.V en 20.VI. Tot ver in juli werden
echter nog afgevlogen dieren gezien (laatste opgave: 25.VII). Intussen waren de
eerste afstammelingen van de vroegst aangekomenen al verschenen. Tussen 11 en
17 juli ontpopten verschillende exemplaren, opgekweekt uit gevonden rupsen.
Het late aankomen van het gros der immigranten en het vrij ongunstige juli-

weer hadden tot gevolg, dat ook de eerste in Nederland geboren generatie niet
vroeg tot voile ontplooiing kwam. Pas eind juli begon het dagtotaal duidelijk wat
op te lopen, maar voorai in de eerste en tweede decade van augustus vloog deze
generatie zo goed, als maar zelden met onze eerste inheemse vlucht het geval is.
De top viel op 10.VIII met 743 exemplaren, maar nog op 17.VIII werden er
592 geteld. Daarna treedt een duidelijke vermindering op en beginnen er afge
vlogen dieren tussen de nog steeds verschijnende verse te komen.

In een normaal jaar is het regel, dat onze tweede Nederlandse generatie de
beste is. Na de zeer overvloedige vlucht van de eerste had ik me er dan ook heel
wat van voorgesteld. Maar althans voor de omgeving van Amsterdam werd dat
een enorme tegenvaller. In September vlogen hier opvallend weinig Atalanta's.
pas tegen het eind van de maand en begin oktober kwamen er wat kersverse
dieren op de Asters en Dahlia's, kennelijk de vertegenwoordigers van de herfst-
vlucht. Bekijkt men nu het vluchtdiagram, dan blijkt juist in die dagen het
landelijk totaal weer op te lopen. Het is duidelijk, dat ook deze generatie verlaat
was, waardoor ongetwijfeld vele rupsen niet meer tot ontwikkeling zijn gekomen.
Plaatselijk echter was ook de herfstvlucht zeer goed. De kroon spande wel
Hendrik-Ido-Ambacht, waar Bogaard op afgevallen fruit in een boomgaard op
4 oktober 126 exemplaren telde, op de achtste 73, op de elfde 107 en op de
l4de nog 56. Ook te Sint Michielsgestel werden door de Eerw. Heer Knip-
PENBERG nog tot 20 oktober bijna dagelijks flinke aantallen gezien, al waren ze
lager dan die van Bogaard.

Uit de drie noordelijke provincies heb ik na 8.X geen enkele opgave meer,
maar in het midden en zuiden bleef de vlinder de hele maand oktober en zelfs

de eerste helft van november op de kaarten voorkomen (l.XI nog 35 stuks!).
De laatste waarnemingen dateren van 18 november (te Hendrik-Ido-Ambacht),
19.XI (drie te Sint Michielsgestel) en 6 december, toen een Atalanta te Haam-
stede werd gezien, zich zonnend op een wilgestam (Boot).

Lichtvangsten werden vermeld van 21 augustus (Naarden, van Heijnsber-
gen), 17 September (Raalte, Flint), 21.IX (Hendrik-Ido-Ambacht, twee stuks,
Bogaard) en 3 oktober (Hoorn, J. de Vries).
Trek. Opvallend veel meldingen van trek kwamen binnen, alle van retour-

vluchten. 18 augustus vloog een tiental in westelijke richting langs het strand van
Vlieland (Camping). 25 augustus vloog er een in zuidwestelijke richting in
rechte lijn over het water van de Biesbosch bij Drimmelen (A. Franssen).
I  September vlogen er vier langs het Scheveningse strand in zuidoostelijke
richting en 3.IX nog een (H. Krug). Op 2 September werd op De Beer van
II tot 15 uur doorlopend trek in zuidoostelijke richting gezien, twee tot vijf
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cxemplaren per minuut (Vis en Vestkrgaard). De mooiste waarneming is van
Leffkf, die 6 September bij Apeldoorn een wolk van zt 500 stuks in zuid-
oostelijke richting zag vliegen. Tijdens de vaart van de Moerdijkbrug naar de
oostpunt van Tiengemeten op 14 September werden tussen 9.30 en 16 uur onge-
veer 25 stuks geteld, die in zuidelijke richting het water overstaken (L. Otto).
Tenslotte werd II oktober te Hilversum een in zuidoostelijke richting trekkende
Atalanta gezien, die voortvloog met een snelheid van 20 a 25 km per uur
(F. Bink).
M e r k e n. Te Haren-Gr. werden op 12 augustus zeven stuks gemerkt, waar-

van een nog de volgende dag werd terug gezien, daarna niet meer (Kuyten).
Op 3 augustus werden enkele te Sloten-N.H. gemerkt, waarvan een een paar uur
later op ongeveer 4 km afstand werd terug gezien (van Oorschot). Pater
Munsters merkte te Stein in totaal 21 exemplaren, waarvan geen enkele meer
werd gezien.
Geslaagde overwintering. In September—oktober 1957 werden 7

cxemplaren gekweekt. Voor het einde van het jaar waren 6 hiervan dood. Een
echter kwam de winter door. De vlinder werd geregeld met vruchtensap gevoed
en op 13 maart lo.sgelaten (J. H. Stolk). Dit bevestigt de ervaring van Newman
in Engeland, dat overwintering binnenshuis alleen mogelijk is, als het dier
geregeld voedsel krijgt.
Totaal aantal waarnemingen: 12128, waardoor 1958 op een na

het beste Atalanta-jaar is sinds we deze soort tellen, dat is sinds 1947. Het
topjaar 1950 blijft er nog ongeveer 1500 boven.

8. Vanessa cardui L. De opvallendste soort van het seizoen ! De eerste
Distelvlinder werd 3 mei te Rotterdam gezien (van der Aa), de tweede pas
9 dagen later te Bunnlk (de Kruiff). Maar van die datum af is er tot eind
oktober toe nauwelijks meer een dag, dat cardui niet vermeld wordt. Aanvankelijk
bleef het aantal zeer gering, maar eind mei komt daar plotseling verbetering in.
29.V was het dagtotaal 17 stuks, 30.V al 53, I.VI 120 en 2.VI zelfs 162. Dan
zakt het aantal weer wat af, maar 15.VI bereikt het toch weer 163. Dan echter
zet de daling definitief door. Daaruit blijkt dus, dat het grootste deel der immi-
granten ons tussen eind mei en half juni bereikte.
[Nu even de weinige gepubliceerde buitenlandse ervaringen! In Zwitserland

viel de hoofdtrektijd tussen 8 en 20 mei. Zie Mitt. ent. Ver. Basel, N. F. 8 : 42,
43, 47 (1958) en 9 : 16, 18, 20 (1959). Deze gegevens stemmen volkomen
overeen met die uit Zuid-Duitsland, waar de grote vluchten vanaf 9 mei werden
waargenomen {Ent. Z. Frankfurt 68 : 144, 1958). Het heeft dus ongeveer drie
weken geduurd, voor deze hoofdmacht ons bereikt had.)
Tot ongeveer half juli werden de trekkers hier gezien. De laatste datum was

14.VII, toen nog een sterk afgevlogen exemplaar werd waargenomen. Maar toen
waren de eerste vertegenwoordigers van de nieuwe Nederlandse generatie reeds
uit hun pophuid gekropen (vroegste datum: 7.VII, drie stuks). Wat hier aan-
kwam, waren voor een belangrijk deel zeker geen doortrekkers, daar al dadelijk
druk begonnen werd met eieren leggen. Vooral in de derde week van juli liep
het dagtotaal mooi op (31.VII al I4l), maar augustus werd wel de card//i-maand
bij uitnemendheid. Een paar data: de eerste 462 stuks, de elfde 643, de 20ste
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766! Vooral de Buddleia's, die in deze tijd juist op hun mooist bloeiden, lever-
den vaak cen feestelijk schouwspel op met de soms tientallen zuigende cardui's
er op.

In de derde decade van de maand begonnen er afgevlogen dieren tussen de
verse te komen en op bet eind van augustus vloog alles door elkaar. Dat duurde
tot ongeveer half September, toen de verse weer duidelijk de overhand hadden:
de tweede Nederlandse generatie had haar intrede gedaan. Deze was echter veel
zwakker dan de eerste, al zouden we de meeste jaren 83 stuks op 28 September,
48 op 3 oktober en 25 op 11 oktober stellig wel de moeite waard gevonden heb-
ben ! Maar daarna werd bet dan ook snel minder. Het laatste exemplaar, dat bui-
ten gezien werd, vloog 23 oktober te Eindhoven (van Dulm). Daarna kweekte
Ottenhhijm nog op 28.X een cardul uit een te Tegelen gevonden pop en
A. VAN Beek 15 november een tweede uit een rups van Harderwijk.

In geen enkel jaar, dat we nu gegevens over trekvlinders verzamelen, is de
Distelvlinder er in geslaagd een flinke in Nederland geboren herfstvlucht op te
bouwen, in tegenstelling tot V. atdanta. We hebben alleen een goed cardu'i-]z.z.x.^
als er een sterke immigratie plaats vindt. lets van de oorzaak van dit falen bleek
in elk geval in 1958. In de tweede helft van juni en in een groot deel van juli
waren de rupsen afkomstig van de immigranten talrijk en het opkweken ervan
leverde niet de geringste moeilijkheid op. Maar hoewel het aantal vlinders van
onze eerste generatie dat der aanvliegers vele malen overtrof, waren er eind
augustus en in begin September veel minder rupsen te vinden dan in het begin
van de zomer. Bovendien waren de kweekresultaten daarvan zeer teleurstellend.

PiET verzamelde van 7.IX tot 5.X in de omgeving van Amsterdam 57 rupsen,
die verder gekweekt werden in het verwarmde(!) insectarium van Artis. Resul-
taat; 1 normale vlinder op l.X, 1 kleine op 15.X. 1 mislukt bij het uitkomen op
20.x, 2 als pop gestorven, de rest haalde al niet eens meer de verpopping.
Dezelfde mislukking meldde R. Vis op zijn kaart. Op 18 September vond hij
7 volwassen rupsen te Rotterdam, slechts 3 hiers an verpopten, een enkele vlinder
verscheen op 15 oktober. Ik vermoed daarom, dat de in ons land geboren vlinders
althans gedeeltelijk steriel zijn (cf. Antographa gamma en verschillende Sphin-
giden!) en dat de eieren, die nog uitkomen, over het algemeen geen sterke rupsen
leveren.

Lichtvangsten werden gemeld van 10 augustus (Naarden, van Heijnsber-
gen), 13.VIII (Raalte, Flint), 15.VIII (Vianen, van Tuijl) en 17.VIII (Eind
hoven, VAN Dulm), telkens een exemplaar. Hoewel het aantal klein is, liggen
deze data zo dicht bij elkaar, dat een toeval haast uitgesloten is. Ik vermoed, dat
dit terugtrekkende vlinders waren. Trek bij donker is bij de Distelvlinder geen
al te zeldzaam verschijnsel.
Trek. Op 1 juni werden te Eijs 15 exemplaren gezien, trekkend in noord-

westelijke richting met sterke meewind, 2 a 3 per minuut (van Mastrigt). De
volgende dag zag Tolman te Eemnes een vlucht van 73 stuks. Voor zover nog
trek waar te nemen was, kwamen de dieren uit het zuiden of zuid-zuidoosten,
maar er waren er ook die in alle richtingen vlogen. Waarschijnlijk was bij deze
de trekdrift al uitgewoed. Tijdens het onweer op de grens van middag en avond
vlogen de vele tientallen elkaar achtervolgend en door de open hooibergen
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schietend, ook in alle richtingen en nog later zonden ze zich op de Distelvlinder-
manier in massa's op dijk en berm.

15 juni nam F. Bink 5 stuks trekkend in noordwestelijke richting in de Kam-
pina waar, vliegend met een snelheid van 30 a 35 km per uur. 21 juni zag
Vestergaard 21 stuks op Voorne en Rozenburg, eveneens vliegend in noord
westelijke richting, hoogstwaarschijnlijk dus ook trekkend. Op 18 augustus zag
Camping enkele honderden langs het Vlielandse Noordzeestrand vliegen met de
wind mee in westelijke richting.
Totaal aantal waarnemingen: 12632, het hoogste getal, dat we

tot nog toe geteld hebben en wel heel sterk afstekend tegen de 128 van 1957.
(Ter vergelijking: op de Britse eilanden werden in 1958 niet meer dan 1350
stuks geteld!.)

9. Issoria lathonia L. Pas 17 mei werd de eerste in het binnenland gezien
(te Doom, de Kruiff). In juni kleine aantallen op drie data, in juli eveneens
drie verschillende data, telkens slechts een exemplaar. Augustus was wat beter.
Top op 3.VI1I met niet meer dan 5 stuks! September leverde slechts twee waar
nemingen op: 5.IX een te Wageningen en 6.IX een tweede exemplaar te Gulpen.
[In het duingebied ook niet overvloedig, maar toch heel wat beter! Vroegste

waarneming: 24 april te Gostvoorne; 13 stuks, waarbij al afgevlogen exemplaren,
op 30 april; weinig in mei, maar op 15 juni een top van 79 stuks, dan weer een
opvallende vermindering, maar op 12 juli 35 verse lathonia s in de Amsterdamse
Waterleidingduinen en op 3 augustus 30 stuks. Ook vrijwel de gehele augustus-
en septembermaand aanwezig (14.IX nog 27 stuks, waarvan 20 in Meijendel),
laatste waarneming 3 oktober drie stuks in Meijendel, totaal 471 exemplaren.}
Vindplaatsen: Lbg.: Gulpen, Eys, Herkenbosch. Z.H.: Sliedrecht,

Zwijndrecht, Rotterdam. N.H.: Sloten, Amsterdam. Utr.: Soest, Maarn, Doom,
Leersum. Gdl.: Nunspeet, Epe, Wapenveld, Heumen. Dr.: Oosterhesselen.
Totaal aantalwaarnemingen:42, weer een zeer zwak seizoen dus.
10. Acherontia atropos L. Reeds 25 mei werd een Doodshoofdvlinder onder

een mand op het strand van Terschelling gevonden (Andersen). Een tweede
werd 16 juni te Harderwijk aangetroffen. Juli leverde vijf exemplaren op, augus
tus vier, September drie en oktober twee. Daarbij kwam nog een, waarvan de
juiste datum niet bekend is.

Vrij veel rupsen werden gevonden tussen ongeveer 20 juli en 10 September,
maar vooral opvallend was het grote aantal poppen, dat gemeld werd. Voor een
belangrijk deel was dat te danken aan de voordrachten van Dr. F. I. Brouwer
voor de regionale zender te Groningen.

Interessant is de vangst van een $ op 12 September te Ommen, dat 22 eieren
legde, waaruit 16 dagen later 12 rupsen verschenen (Goutbeek).
Vindplaatsen (alle stadia). Lbg.: Ubach over Worms. Zl.: Nisse,

Hoedekenskerke, Domburg. Z.H.: Melissant, Stellendam, Middelharnis. N.H.:
Amsterdam, Koog aan de Zaan, Driehuis, Hippolytushoef. Utr.: Soest, Doom.
Gdl.: Harderwijk, Apeldoorn. Ov.: Ommen. Dr.: Sleen, Gasselte, Gieten. Fr.:
Kortezwaag, Achlum, Tjerkwerd, Terschelling. Gr.: Stadskanaal, Groningen,
Siddeburen, Pieterburen, Overschild.

Aantal waarnemingen: 17 vlinders, 22 rupsen, 62 poppen. Zeker
gcen slecht jaar!
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n. Herse convolviili L. Het vroegste exemplaar werd 28 juli te Utrecht
genoteerd (Venema), in augustus werden 3 exemplaren gezien, wat meer In
September en nog een in de eerste week van oktober. In de omgeving van
Amersfoort werd een rups gevonden (Th. Jacobs, Nabu 3 : 329). Een zeer
matig seizoen voor de Windepijlstaart,
Vindplaatsen: Lbg.: Swalmen, Z.H.: Schelluinen, Den Haag, N.H.:

Aalsmeer, Zaandam, Beemster, 's-Graveland. Utr.: Utrecht, Zeist, Amersfoort.
Totaal aantal waargenomen exemplaren: 11 vlinders (hier-

van alleen al te Schelluinen drie stuks! Slob), een raps
12. Macroglossum stellataram L. De Kolibrieviinder was in 1958 wat beter

vertegenwoordigd dan in de vijf voorafgaande jaren, al konden we beslist niet
van een goed jaar voor deze vlinder spreken. Curiositeitshalve zij vermeld, dat
op 20 januari te Schore een exemplaar werd aangetroffen tussen uien, die in
plastic zakken verpakt in kartonnen dozen uit Egypte waren ingevoerd (A. de
Kunder voigens mededeling van Walrecht). De eerste immigrant werd al op
24 april te Gulpen gezien (F. V. Oosterhout). Mei leverde geen enkele mel
ding op, juni daarentegen 9, verdeeld over even zoveel dagen, van Vijlen in het
zuiden tot Haren in Groningen. Juli en augustus hadden elk slechts 6 data, waar-
op vlinders gezien werden. September was de beste maand, hoewel het hoogste
dagtotaal toch slechts vijf stuks bedroeg. Oktober leverde nog een waarneming
op: de elfde een vlinder te Swalmen (Mevr. PijPERS).
Op 3 September werd te Amsterdam een eierleggend 9 gevangen, dat nog

ongeveer 125 eieren legde, die echter geen van alle uitkwamen (F. Bink).
Vindplaatsen: Lbg.: Vijlen, Gulpen, Sint Odilienberg, Swalmen, Steyl.

N.B,: Sint Michielsgestel, Breda. Z.H.: Schelluinen, Rotterdam, Spijkenisse, Mey-
endel, Leiden. N.H.: Haarlemmermeer, Amsterdam, Heemstede, Velzen, Beem
ster, Hoorn. Utr.: Zeist, Cothen. Gdl.: Waardenburg. Ov.: Raalte, Dedemsvaart.
Fr.: Terschelling, Schierraonnikoog. Gr.: Haren.
Totaal aantal waargenomen exemplaren: 68, precies het

dubbele van 1957 !

13. Celerio livornica Esper. Na slechts twee seizoenen ontbroken te hebben,
was deze vroeger zo zeldzame immigrant al weer present, al was het aantal dan
ook klein. Op 19 augustus werd een exemplaar in de P.D.-lamp te Marknesse
gevangen (VAN DE Pol). 24.VIII volgde een S te Apeldoorn (Leffef). Op
13 September ving R. Vis een vers exemplaar te Oostvoorne en 8 oktober ten-
slotte werd een exemplaar te Enschede gevangen (J. Kroese). Een totaal van
vier stuks is voor deze soort en voor ons land stellig een goed seizoen te noemen.

14. Chaerocampa celerio L. Als men bedenkt, dat sinds het begin van de
trekwaarnemingen in 1940 nog nooit een exemplaar van deze Sphingide in de
verslagen werd vermeld, is het wel duidelijk, hoe zeldzaam de soort voor ons
land is. Het was dan ook een buitengewone verrassing, toen Dr. F. 1. Brouwer
mij een exemplaar toezond, dat 20 oktober te Groningen gevangen was en dat
toen beslist nog mooi gaaf geweest moet zijn. Doordat de vlinder tijdens het
transport weer bijgekomen was, is hij later enigszins afgevlo^n. Hij berust nu in
de collectie van het Zoblogisch Museum te Amsterdam.

15. Lithosia quadra L. Geen al te best jaar voor de Viervlakvlinder ! Bo-
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vendien werd driekwart van de gemelde exemplaren te Wiessel gesignaleerd,
waar de vlinder op het ogenblik stellig inheems is. Verder kwamen nog enkele
meldingen binnen van Stein (een prachtig $ op 25 juli, Pater Munsters),
Leiden (twee stuks begin September, Wissink), Berg en Dal (een op 10 augus-
tus, VAN DER Vliet) en Vaassen (een $ op 20 juli, Elfrink). De vroegste
datum was 19 juli, toen Leffef 12 stuks te Wiessel noteerde.
Aantal waargenomen exemplaren: 20, nog iets minder dan

in 1957.

16. Agrotis ypsilon Hufnagel. Reeds op 9 mei werd de eerste ypsiloti op de
P.D.-lamp te Stein gevangen, een prachtig $ . Overigens leverde mei dit keer
opvallend veel meldingen op. Op niet minder dan 14 verschillende data werd de
vlinder in deze maand gezien. Juni was nog veel beter: slechts voor 8 over de
hele maand verspreide data ontbreekt hij. Er waren enkele heel gave dieren onder
deze voorjaars-exemplaren, maar het grootste deel was toch min of meer afge-
vlogen. Vermoedelijk is het bij ypsilon net als bij Autographn gamma: enkele rup-
sen, die onder zeer gunstige omstandigheden overwinteren, of die sterker zijn dan
het grootste deel van hun soortgenoten, slagen er soms in onze winter levend door
te komen. Dit blijkt overtuigend uit de ervaring van P. de Vries, die 18 mei
in de Beemster een vers exemplaar onder het glas van een koude bak bemachtigde.
De immigranten bleven echter tot ver in juli komen. Op 4.VII ving Wilmink te
Groningen vier volkomen afgevlogen en vrijwel onherkenbare exemplaren. De
laatste melding van een afgevlogen ypsilon was 25.VII, maar toen vlogen de
verse dieren al meer dan een week. Overigens was er de eerste twee decaden van
juli duidelijk een achteruitgang te merken, niet zo zeer in het aantal data als wel
in het aantal individuen per dag. In de laatste week van juli loopt het aantal
echter duidelijk op en vooral augustus en de eerste drie weken van September
waren heel goed. Meermalen kwamen dagtotalen van over de 50 stuks voor.
Beslist talrijk was de vlinder omstreeks 10.VIII in het bos te Rijs op smeer
(103 stuks op de elfde! Leffef). Na 20 September werd het aantal minder,
maar op 11 oktober werden toch nog 20 stuks gemeld. In november werd
ypsilon nog op 10 dagen, verdeeld over de hele maand, gezien. De slotdata
waren 3 december (een dood, maar niet stijf $ te Rotterdam, Vis) en 5 de-
cember (een exemplaar te Apeldoorn, Leffef).
De vlinder werd door vrijwel het gehele land waargenomen. Alleen uit Noord-

Brabant en Zeeland ontving ik geen meldingen, maar dat komt stellig alleen,
omdat daar niet op de soort gelet is.
Totaal aantal waarnemingen: 1896, zonder twijfel een heel

goed jaar voor deze vlinder.
17. Spaelothis ravida Schiff. Op 3 juli werd een exemplaar te 's-Hertogen-

bosch gevangen (van der Meulen). Evenals de vorige jaren werden te Goster-
hout weer verscheidene ravida's door v. Lettow waargenomen: op 12 en 19.VII
samen 14 stuks. Dat de vlinder zich hier op het ogenblik kan handhaven, kan wel
als zeker aangenomen worden. Tenslotte meldde M. v. d. Berg nog een exem
plaar van Voorthuizen op 4 augustus, samen dus 16 stuks, het hoogste jaartotaal,
dat we tot nog toe genoteerd hebben.

(Wordt vervolgd)
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Trekvlinders in 1958
door

B. J. LEMPKE

(Negentiende jaarverslag)

(slot)

18. Peridroma saucia Hb. A1 op 20 mei werd door Lucas een exemplaar te
Meyendel gevangen, gevolgd door een tweede op 28 mei te Stein (Pater MuN-
STi-RS). Juni levcrde slechts een waarneming op; de 22ste weer een saucia te
Stein. Daarna verschijnt de soort pas weer in de tweede helft van augustus:
17.VIII een vers exemplaar van de tweede gencratie te Marknesse (van de Pol).
Daarmee begint een goed aansluitende rij van data, die voortduurt tot 9 oktober,
toen de laatste saucia s van het seizoen te Stein en te Aerdenliout werden geno-
teerd. Het dagtotaal was zoals altijd niet hoog. Het hoogstc was 5 stuks op
30 augustus. Het aantal vindplaatsen was betrekkelijk klein.
Vindplaatsen. Lbg.: Lpen, Stein, Montfort. Z.H.: Melissant, Hendrik-

Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Meyendel. N.H.: Aerdenhout, Haarlem. Amsterdam.
Hoorn, "s-Graveland. Ov.: Saasveld. N.O.-polder: Marknesse. Fr.: Tietjerk.
T Ota a I aantal waargenomen exemplaren: 43, tegen 9 in

1957. Stellig een goed jaar voor de soort !
19. Mythimna I. album L. Er werden alieen enkele exemplaren van de

najaarsgeneratie waargenomen. De eerste zag Pater Munsters op 6 September
te Stein. Op dezeltde plaats werden in de tweede helft van September nog drie
stuks gezien en een op 2 oktober. Bovendien ving Ottenheijm 12 September
een /. album te Tegelen en Vlug 17.IX een te America. Alle exemplaren werden
dus uitsluitend in het zuidoosten van het land gezien, in totaal 7 stuks.

20. Mythimna vitellina F. Op 26 augustus ving M. DEN Boer een $ van
deze voor ons land zo zeldzame immigrant te Rotterdam. (Het maximum be-
draagt 7 stuks, gevangen in 1938).

21. Heliothis scutosa Schiff. Een mooi exemplaar van deze eveneens zeer
zeldzame migrant werd 5 September te Geldrop gevangen (Haanstra).

22. Heliothis peltigera Schiff. In mei moet een voor deze soort vrij sterke
immigratie plaats gevonden hebben, daar toen niet minder dan vier stuks werden
waargenomen. Op 9.V ving Wilmink een gaaf exemplaar op licht te Groningen.
10.V volgde een gaaf $ te Rotterdam (Elfferich), 15.V werd er een op licht
gevangen in de Beemster (Huisi;nga) en 23.V ving Leffef de vierde te Apel-
doorn.

In de nazomer verscheen een tweede generatie. Op 10 augustus ving Caaiping
een ? op Vlieland, dat ±150 eieren legde. De rupsjes ontwikkelden zich wel
er in, maar stierven al in de eischaal. (A1 weer een voorbeeld van een immigrant
met weinig levensvatbare nakomelingen in ons klimaat?) Op 12 augustus ving
Flint te Raalte een prachtig gaaf $ met een zeer donkere grondkleur. Op
20.V111 kwam te Hoorn een al even mooi exemplaar op de lamp (P. de Vries).
Huisman was al biezonder gelukkig door te Melissant niet minder dan drie stuks
op zijn lamp te krijgen (29.VI11, I.IX en 6.1X). Tenslotte ving de Vries nog
een afgevlogen peltigera, die op 31 augustus overdag langs de weg vloog te
Robbenoord in de Wieringermeerpolder.
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Totaal aantal waargenomen exemplaren: 11 stuks, het
hoogste, dat tot nog toe in een seizoen in ons land is gezien.

23. Xylena exsoleta L. Op 19 november ving Leffef een vers $ te Apel-
doorn, het enige exemplaar, dat in 1958 werd gemeld.

24. Hoplodrina ambigua Schiff. Van de voorjaarsgeneratie werd alleen op
12 juni een exemplaar te Swalmen gevangen (Meuffels). De tweede generatie
was beter vertegenwoordigd en werd waargenomen van 10 augustus tot 19 Sep
tember. Toch was het aantal maar zeer matig en we krijgen wel sterk de indruk,
dat de goede tijd voor deze soort al weer voorbij is. Het hoogste dagtotaal be-
droeg slechts 5 stuks (op 28 augustus, dank zij 4 stuks alleen al van Melissant,
Huisman). Alle exemplaren stammen uit de zuidelijke helft van het land.
Vindplaatsen. Lbg.: Epen, Stein, Swalmen, Arcen. Z.H.: Melissant,

Goeree, Gostvoorne, Rotterdam.

Totaal aantal waargenomen exemplaren: 16. (In 1957
geen enkel, in 1956 ook maar 17 stuks).
25. Laphygma exigua Hb. Op 10 mei ving van Wisselingh een iets afge-

vlogen exemplaar van de eerste generatie te Aerdenhout. Daarna werd de soort
weer in de nazomer en herfst van 21 augustus tot 10 oktober gezien, maar nu
bijna uitsluitend in de zuidelijke helft van het land. Een exemplaar kwam te
's-Graveland op de lamp (van Heijnsbergen). Op de P.O.-lamp te Stein werden
niet minder dan zes stuks gevangen, verder nog een enkel exemplaar te Heerler-
baan (Lukkien), Melissant (Huisman) en Gostvoorne (Vis).
Totaal aantal waargenomen exem,p 1 aren : 12 stuks, het

hoogste, dat in een jaar in Nederland werd genoteerd. (Tot nog toe stond 1952
aan de top met 9 stuks).

26. Porphyrinia ostrina Hb. Van deze voor ons land volkomen nieuwe
soort, die zelfs in Zuid-Engeland zeldzaam is, werd op 24 mei een $ op licht
gevangen te Overveen door Kuchlein, die hierover reeds uitvoerig bericht heeft
{Ent. Ber. 19 ; 135, 1959).

27. Trichoplusia ni Hb. In de loop van 1958 verschenen in de Mitt. ent.
Ver. Basel, N. F. 8 : 40—43, enthousiaste mededelingen over diverse vangsten
van deze soort, die ook in Zwitserland een zeldzame immigrant is. Ik had daarom
enige hoop, dat nog wel verder noordwaarts zou trekken en misschien zelfs
in ons land opgemerkt zou worden. Mijn geduld werd wel op een zeer lange
proef gesteld, want pas tegen het eind van het seizoen hoorde ik van een
Nederlandse vangst. Op 5 September werd een niet vers, maar goed herkenbaar
exemplaar in de P.O.-lamp te Stein aangetroffen (Pater Monsters). Dit is het
tweede, dat ooit in ons land is gevangen.
(Op de Britse eilanden is ni een veel regelmatiger bezoeker. In 1958 werden

daar 24 stuks geteld, wat wel een record-cijfer is.)
28. Autographa gamma L. Op 4 april vond P. de Vries een vers exemplaar

onder het glas van een koude bak in de Beemster. die daar wel op dezelfde
manier tot ontwikkeling zal zijn gekomen als de reeds vermelde Agrotis ypsilon.
De eerste immigrant werd door Peerdeman op 2 mei te Bussum gezien. Dat de
trek al dadelijk goed inzette, blijkt wel hieruit, dat slechts op een dag in deze
maand (de l6de) de Gammauil op de kaarten ontbreekt, terwijl op 29.V het
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dagtotaal al opgelopen was tot 66. Op die dag telde Bogaard overdag te Otto-
land nict minder dan 39 stuks ! Op 31.V bedroeg de telling 200 gamma's, af-
komstig van tal van plaatsen, op 6 juni 206 en op 15.VI zelfs 345. Dit was de
top van de voorjaarsimmigratie. Daarna trad er een duidelijke daling in, maar
omstreeks half juli schijnt er een nieuwe invasie plaats gevonden te hebben. Op
de 19de vlogen honderden op de boulevard te Zandvoort (Westmijze), de
21ste telde Gorter 675 stuks m zijn vanglamp bij bet ziekenhuis te Zeist (maar
de volgende dag slechts 135 !). Ook de in ons land geboren gamma's beginnen
nu te verschijnen: de eerste opgave van een gekweekt exemplaar dateert van
25.VII, de volgende van 27.VII. Voorlopig vliegen nu verse en afgevlogen
dieren door elkaar, terwijl de dagtotalen met sprongen de hoogte in schieten.
Op 27 juli bedroeg de telling 1675 stuks, op 31 juli 1906, op 3 augustus 2194,
de tiende 7189 en ll.VIII zelfs 17115. Op die dag zag H. Veen een enorme
concentratie van gamma "s op bloeiende Rode klaver langs een wegberm van zeker
een km lengte even voorbij Wieringerwerf. Door telkens het aantal per m2 te
tellen, waarbij bleek, dat de concentratie overal even dicht was, kwam hij tot een
zeer voorzichtige schatting van 10000 stuks. ,,Maar er vlogen er meer, want ook
aan de overkant van de weg waren ze. En wie weet, hoeveel ik er al voorbij
gereden ben in het zuidelijk deel van de polder, voor ik er achter kwam, dat de
gammas in massa vlogen", merkt deze conscientieuze waarnemer op. Ook op de
Afsluitdijk vlogen de vlinders in aantal tot aan Kornwerderzand. En toen was het
ineens uit. Op zijn verdere tocht dwars door Friesland zag de heer Veen er geen
enkele meer.

Op 12 augustus haalde Leffef uit zijn vanglamp te Apeldoorn 1505 zorgvul-
dig getelde exemplaren en telde Gorter er 1400 te Zeist. In deze periode was
de vlinder ook talrijk op Terschelling (Camping, G. Dijkstra) en op bloeiende
heide te Ermelo en op de Lemelerberg. Merkwaardig is, dat in de derde decade
van de maand gamma op Terschelling aanzienlijk in aantal verminderde, maar
dat OoRD op 24.VIII nog schrijft, dat op de Lemelerberg een ware invasie had
plaats gevonden en dat hij nog nooit zo'n massa gezien had. Op deze dag bereikte
het totaal het getal van 25819. Dit was het maximum van het hele seizoen. Toch
hebben we in de tweede helft van augustus en in de eerste van September nog
heel wat dagen met over de duizend stuks. Na half September komt echter een
duidelijke vermindering en na 11 oktober, toen nog 229 stuks gemeld werden,
komt geen enkele dag meer boven de honderd. Een weinig voorkomend feit is,
dat zelfs in november de Gammauil op slechts een dag geheel ontbrak (de 13de).
In december werd de vlinder nog gezien op de 5de (twee exemplaren te Apel
doorn, Leffef), de 7de (een exemplaar van dezelfde vindplaats en waarnemer)
en de 8ste (een gamma in huis te Zutfen, Zwier).
Nog laat in de herfst waren hier en daar rupsen te vinden. De kroon spant

wel de vondst van een paar rupsen op boerenkool bij Amersfoort op 2 november,
die tenslotte in de verwarmde kamer op 10 december een vlinder opleverden
(R. Kuiter, Nahu 2 : 200, 3 : 217, 1958, 1959).
Trek. Wat nog geen enkel jaar in Nederland gebeurd is, leverde 1958 op:

een onverdachte waarneming van ^rf/;z;;7rf-trek. Op 2 September zag Vis op de
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zuidpier van Dc Beer een zwakke trek in zuidoostelijke richting van 1 tot 3
exemplaren per minuut.
[Aanwijzingen voor trek zijn de volgende waarnemingen: op 24 juli op een

etalageruit te Rotterdam 74 stuks, de volgende avond maar 3 (M. v. d. Berg):
op 22.VIII op een Buddleia te Amsterdam 50 stuks, daarvoor en daarna maar
enkele (Kruseman); 29.IX te Wiessel 22 stuks op de lamp, daarvoor en daarna
slechts enkele (Soutendijk)}.
Totaal aantal waarnemingen: 178295, waarmee 1958 op een

na het beste grfw/;w-jaar geworden is sinds we de soort tellen, dat is sinds 1947.
(De Britse eilanden slechts 26000, iets meer dan het gemiddelde!)

29. Catocala fraxini L. Op 11 September zat een gaaf exemplaar op een
boomstam te Rhenen (Landsman). Het bevindt zich thans in de collectie van
het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam.

30. Rhodometra sacraria L. Van deze voor Nederland ook al zeer zeldzame

immigrant werd door Huisman op 28 augustus een vrijwel gaaf $ te Melissant
gevangen. Het is het derde exemplaar, dat uit ons land bekend is.

31. Nycterosea obstipata F. AI weer een zeldzame soort, die het in 1958
uitstekend gedaan heelt. Reeds op 10 mei ving Lucas een vrij goed $ in Meyen-
del. Op 10 juli werd een gaaf $ te Leiden gevangen (Kroon), 26 juli een gaaf
$ te Heerlerbaan (Lukkien). Op 29 augustus ving Huisman, wiens woonplaats
dit jaar wel biezonder gunstig lag voor het waarnemen van trekkers, een vers $ .
Op 13 September werd een $ te Oostvoorne gevangen (J. v. d. Weerd). Bo-
GAARD ving in September liefst vier stuks te Hendrik-Ido-Ambacht, Slob zag
er 2 in oktober te Schelluinen en van Wisselingh kreeg de laatste op zijn lamp
te Aerdenhout op 27 november.
Totaal aantal waargenomen exemplaren: 12, op een na

het hoogste jaartotaal. (Het recordjaar is 1938 met 14 stuks).
32. Dioryctria splendidella H.-S. Wat in het trekvlinderboekje over deze

soort vermeld staat. zai grotendeels herzien moeten worden, daar vele oudere
determinaties onjuist blijken te zijn. Het wachten is op de resultaten van een
revisie door de heer Helmers. In elk geval zijn 15 juli door Peerdeman drie
ontwijfelbare splendidellds te Someren op de lamp gevangen.

33. Palpita unionalis Hb. Van deze pas in 1956 voor het eerst in ons land
waargenomen migrant werden in 1958 weer drie exemplaren aahgetroffen. Van
Heijnsbergen ving op 7 en 11 September telkens een uniondis te 's-Graveland,
terwiji Lucas de derde, een $, op 20 September te Rotterdam bemachtigde.

34. Uresiphita gilvata F. Het eerste Nederlandse exemplaar werd door
Helmers in 1951 te Doornspijk gevangen. In 1958 volgde een tweede exemplaar
van deze niet moeilijk te herkennen soort op 29 augustus te Groningen door
WiLMINK.

35. Nomophila noctuella Schiff. In het afgelopen jaar werd een voor ons
land ongekend groot aantal )wctuellds gemeld, De eerste kwam op 6 mei op de
vanglamp in het Amsterdamse Bos (Kuchlein), twee dagen later gevolgd door
de tweede. Nog op 9 verdere data werd de soort in mei gemeld met als maximum
10 stuks op de 20ste (2 te Amsterdam, 8 te Wijdenes). Tot half juni kwamen
daar weer 5 data bij, maar dan ontbreekt de vlinder op de kaarten tot 6 juli.
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Op d ie dag begint echter een \'rijwel ononderbroken reeks van waarnemingen,
die voortduurde tot half September met als hoogste aantallen 17 stuks op 19
aiigustus en 20 op 13 September. Daarna komen nog enkele opgaven in de tweede
septemberhelft en een paar in oktober met als slotdatum 14.X, toen zowel in
Rotterdam als in Hoorn nog een noctuella word gezien.

Dat de vlinder als meer ,.Heterocera" ook wel eens overdag vliegt, blijkt uit
de vangst van een exemplaar op 23 augustus op een bloeiendc Bi/ddU-ia tc Hoorn
(P. DE Vries). Dezelfde waarnemer ving daar op 15 September een noctuella
met rode ogen. Mogelijk een nog onopgemerkte erfclijke vorm.
V i n d p 1 a a t s e n. Lbg.: Epen. N.B.: Someren. Zl.: Wilhelminadorp. Z.H.:

Melissant, Sommelsdijk, Gostvoorne, Meyendel, Oegstgeest, Nieuwkoop. N.H.:
Overvcen, Amsterdam, Wijdenes, Hoorn, 's-Graveland, Hilvcrsum. Utr.: Loenen.
Gdl.: Ermelo, Vaassen, Wiessel, Wintcrswijk. Er.: Fochtelo, Vlieland, Ter-
schelling.
Totaal a ant a 1 waarnemingen; 185, uiteraard het hoogste aantal,

dat van een seizoen uit Nederland bekend is.

36. Pyrausta martialis Guenee. Op 8 oktober werd in de P.D.-lamp te
Hoorn een exemplaar gevangen (Kuchlein), terwijl op 27 oktober een tweede
exemplaar te Melissant op de lamp kwam (Huisman).

37. Plutella maculipennis Curtis. Van deze kleine migrant bezitten we
de minst bevredigende gegevens. Er zijn niet veel medewerkers, die hem goed
kennen en van de ter zake deskundigen hebben maar weinigen de soort serieus
ingevuld. Terwijl in de Engelse tijdschriften berichten staan over miljoenen-
invasies aan de oostkust van Groot-Brittannie, beschikken wij slechts over aan-
wijzingen, dat maculipennis in elk geval ook hier te lande zeer talrijk geweest
moet zijn.

De vroegste melding is 10 mei (10 stuks te Meyendel, Lucas). In de tweede
helft van deze maand komen daar nog enkele waarnemingen bij, maar tegen
het eind van mei komt de soort blijkbaar pas goed opzetten (tegelijk dus met
verschillende andere migranten !). Vanaf 31.V tot 20 September ontbreekt hij
vrijwel geen enkele dag op de formulieren. Vanaf de laatste week van mei werd
het vlindertje in de Beemster tamelijk veel op bloemkool gevonden, 1 a 2 per
plant, meest onder het blad, waarmee de kool was afgedekt (P. de Vries).
Over de periode van 25.VI tot ll.VII schreef Helmers: ..Overal waar ik kwam,
zeer talrijk . Begin juli was er op velc koolvelden al lichte schade door de
rupsen (Houtman). Op 9 juli waren in de Beemster imagines op spruitkool,
maar ook volwassen rupsen en zelfs al ingesponnen dicren (de Vries). Op deze
datum werden ook veel jonge rupsen gevonden op cruciferen op Texel. De top
van de dagtotalen valt eveneens op 9 juli met 1157 stuks. Daarna komen nog wel
enkele dagen met vrij behoorlijke aantallen (15.VII met 100 stuks, 30.VIII met
64), maar over het algemeen liggen de dagtotalen toch laag.
Na 20 September volgen nog een paar cxemplaren op 23 en 26.IX, 15.X en

3.XI te Hoorn, terwijl de laatste maculipennis van het seizoen op 4 november te
Rotterdam werd gczien (Elfferich). Bijna alle plaatsen vanwaar de soort ge-
meld werd. liggen in Noord- en Zuid-Holland, maar hieraan kan niet veel bete-
kenis gchecht worden, daar juist hier de mensen woonden, die er op gelet hebben.
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Totaal aantal waarnemingen: 2785. Dit getal heeft alleen enige
betekenis wanneer we het vergelijken met het totaal over 1957, dat slechts 3
bedroeg.

Tenslotte moeten nog twee soorten vermeld worden, die dan mogelijk niet tot
de migranten behoren in de zin, die we er bij de Lepidoptera in de regel aan
hechten, maar die toch wel biezonder opvielen, nl. Gonepteryx rhamni L. en
Tortrix viridana L. Eerstgenoemde soort is een heel bekende zwerver, die geregeld
in meest klein aantal buiten zijn biotoop voorkomt. In 1958 echter zag Vroeg-
iNDEWFij de Citroenvlinder bij tientallen op Overflakkee, vooral boven bloeiende
Lucerneklaver. De voedselplanten komen niet op het eiland voor, zodat we hier
zeker met aanvliegers te doen hebben. Mannetjes en wijfjes waren even goed
vertegenwoordigd, zoals blijkt uit een telling op 13 September te Sommelsdijk,
toen 16 $ $ en 22 5 $ gezien werden {Natura 56 : 9, 1959)- Ook Huis-
MAN zag te Melissant meer rhamni % dan in andere jaren. Ikzelf zag de vlinders
geregeld en eveneens opvallend veel te Amsterdam op de Buddleia's bij de
Utrechtse brug. Nu is Amsterdam niet meer zo'n ideale plaats voor het waarne-
men van zwervende Citroenvlinders, daar de voedselplanten in aantal in het
Bos staan, maar in elk geval ligt dit nog verscheidene kilometers van deze brug.
Uit andere plaatsen kreeg ik alleen bericht van de beer van Oosten, die te
Delft verschillende exemplaren had gezien.

Tortrix viridana L. kwam in opvallend groot aantal op de vanglampen in het
Amsterdamse Bos, in Amsterdam-Oost en te Hoorn (Kuchlein, P. de Vries).
De rupsen waren in de voorzomer van 1958 enorm talrijk in het oosten van het
land. In het Bos kan een eigen populatie aanwezig geweest zijn, die zich eveneens
plotseling sterk vermeerderd heeft, maar voor Amsterdam-Oost is dit wel heel
twijfelachtig en voor Hoorn is het zelfs uitgesloten. De lamp daar leverde echter
elk jaar wel enkele exemplaren op (Houtman), die mogelijk steeds uit het
duingebied afkomstig waren. De soort hoort in elk geval tot de vlinders die op
lichtschepen zijn waargenomen, zodat het zeer waarschijnlijk is, dat hij niet alleen
standvlinder is, maar ook migreert.

Conclusie: een van de interessantste trekvlinderjaren, die we tot nog toe
hebben meegemaakt. Opvallend is het geheel ontbreken van waarnemingen van
Celerio euphorhiae L. en Myihimna albipuncla F. (deze laatste voor het eerst
sinds 1940 !), terwijl Autographa confiisa Stephens, net als in 1957, evenmin
gezien werd.

Summary

The nineteenth report on migrating Lepidoptera in the Netherlands for the
year 1958 contains the following particulars:

1. Tieris hrassicae L. On August 18th and 20th migrating specimens were
observed on the island of Vlieland, flying from east to west.

2. Pieris rapae L. All day long on September 2nd migration was observed near
the Hook of Holland, the specimens flying in a south-easterly direction.

3. Pieris napi L. Some hundreds of specimens were observed on Vlieland on
August 18th, migrating at the same time as P. hrassicae. and flying in the same
direction. First observation of migrating P. napi in Holland.



TREKVLINDERS IN 1958 177

4. Pont'ia daplidice L. One specimen in the province of Guelderland on Au
gust 10th.

5. Colias hyale L. Weak spring generation, summer generation better, though
not numerous. Total number 115, rather moderate.

6. Colias crocea Fourcroy. Several observations in June and July, numerous in
August, especially in the southern part of the country, autumn generation less
numerous.

On August 25th and the two following days a strong migration of hundreds
of specimens was observed in the Willrelminapolder in the province of Sealand.
Every day the specimens flew across the same plot of arable land; they occupied
a front of about 800 metres and flew with great speed straight southward. This
is the best observation of a return flight ever made in the Netherlands. Total
number of observations 2037 (the best year but one).
[in May the species was very common in the south of Spain (P. Kuyten).]
7. Vanessa atalanta L. Two worn specimens at the end of March during fine

weather. Slight immigration during April and the greater part of May. Most
migrants arrived between May 31st and June 20th, rather late. First Dutch gene
ration very numerous, especially in August. Autumn generation in most places too
late for full development. Several observations of return flights in August and
September, the best being one of about 500 specimens near Apeldoorn in the
province of Guelderland. Total number of observations 12128 (the best year
but one).
[On September 12th a small migration was observed at Bouillon-sur-Semois

(France) by Mr. H. Krug, the specimens flying in a southerly direction.}
8. Vanessa cardui L. Strong immigration between May 29th and June 15th,

three weeks later than in Switzerland and southern Germany. Very strong first
Dutch generation from the end of July till the beginning of September (highest
daily total 766 on August 20th). Second Dutch generation at the end of
September and the beginning of October much weaker. The greater part of the
caterpillars collected in September did not reach the pupal state or the chrysalides
did not hatch.

Immigrations were observed on June 1st, 2nd and 15th. On August 18th some
hundreds were seen flying in a westerly direction along the coast of the island
of Vlieland.

Total number 12632, the highest number ever registered.
[In May the species was extremely numerous in the south of Spain (Elche,

Motril, Granada), according to Mr. P. Kuyten. Mr. Vlug counted from July
26th till August 5th more than 2000 specimens in a few localities in northern
Slovenia.

On July 28th 64 specimens were seen flying alongside a ship from Las Palmas
in north-eastern direction. Eight of them, very worn, were sent in a letter to
Mr. M. VAN DEN Berg by a friend of his, who was on board of the steamer.}

9. Issoria lalhonia L. Only 42 specimens, again a bad season for this sun
loving species.

10. Acherontia alropos L. Total number of moths 17, which is certainly not
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bad for our country. The numbers for the caterpillars (22) and the chrysalides
(62) are even very good.

11. Herse convolvtdi L. Only 11 moths and 1 caterpillar.
12. Macroglossum slellatarmn L. Weak immigration. Dutch generation of

course neither numerous. Total number 68, twice as much as in 1957.

13. Celer/o hvornica Esper. Four specimens, two in August, one in September
and one in October. Certainly a good result for the Netherlands.
[In the second half of April the species was very numerous in the south of

Spain (Malaga, Algeciras, Gibraltar). According to Mr. J. R. Caron it was not
difficult to catch 50 per night. In the beginning of May it was common at Golfe
Juan west of Cannes (M. Hardonk).}

14. Chaerocampa celer/o L. One specimen of this extremely rare immigrant
was taken at Groningen in October.

15. Lithos'/a q//adra L. 20 specimens, 15 of which in the same locality, where
the species is certainly indigenous at present.

16. Agrof/s yps/lon Hufnagel. A very good year for this moth. In May already
quite a few observations, but migrants arrived up to the end of July. Highest
daily totals in August and the beginning of September, but still regularly present
in October and even mentioned during 10 days in November. Last date: Decem
ber 5th. Total number 1896.

17. Spaeloth/s rav'/da Schiff. 16 specimens, the highest number ever recorded.
18. Per/droma sat/c'/a Hb. 43 observations, certainly a good year.
19. Mythimna I. alhton L. Only observed in the autumn, 7 specimens.
20. Mythimna vitellina F. One specimen at Rotterdam on August 26th.
21. Heliothis scntosa Schiff. One specimen of this very rare immigrant in the

province of North-Brabant on September 5th.
22. Heliothis peltigera Schiff. Four specimens in May, seven in August and

September. 11 specimens is the highest number ever observed in one year in our
country.

23. Xylena exsoleta L. One specimen in November.
24. Hoplodrina amhig/ia Schiff. Whereas the species was not recorded in 1957,

16 were mentioned in 1958. The favourable years for this moth seem to be over
at any rate.

25. Laphyg/na exig/ia Hb. One specimen in May, 11 from August 21st till
October 10th. Highest figure for the Netherlands.

26. Porphyrinia ostrina Hb. One specimen at Overveen (prov. of North Hol
land) on May 24th, the first ever taken in the Netherlands.

27. Trichloph/sia ni Hb. One specimen in the south of Dutch Limburg on
September 5th, the second ever taken in our country.
[In the second half of April the moth was extremely common in the south of

Spain (Malaga, Algeciras, Gibraltar) according to Mr. J. R. Caron. In the
beginning of May Mr. M. Hardonk found it equally common at Golfe Juan,
west of Cannes.}

28. At/tographa ga/nma L. On April 4th a fresh specimen was found in a cold
frame. There can be little doubt that some caterpillars are able to survive our
winter in this favourable environment. Migrants began to arrive in the beginning
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of May and soon did so in rather considerable numbers. About the middle of
July a second invasion seems to have taken place. By the end of this month and
during August the species was very common. The highest number was counted
on August 24th: more than 25000 ! In the autumn the numbers gradually
decreased and in November there was only one day in which the moth was not
spotted. The last specimen was seen on December 8th. Total number more than
178000, the best year but one.

29. Catocala fraxnii L. One specimen in September.
30. Rhodonietra sacnir'ia L. One specimen in the province of South Holland

on August 28th, the third ever found in our country.
31. Nyderosea ohstipdta F. One specimen in May, 2 in July, one in August,

5 in September, 2 in October, and 1 in November. The best year but one.
32. Dioryctria splendiclelld H.-S. Three specimens in July.
33. Pdlp/ta f/nioddlis Kb. Three specimens, all in the autumn.
34. Uresiph/td gilvdld F. One specimen in August, the second ever found in

the Netherlands.

35. hiomophild >20cUu'lld Schiff. Observed from the beginning of May till
the middle of October, most numerous in August and the beginning of Septem
ber. Total number 185.

36. Pyrdustd tfidrtidlis Guenee. Two specimens in October.
37. Plutelld mdc?ilipennis Curtis. Observed from the 10th of May till the

beginning of November. Maximum number on July 9th: 1157 specimens. Slight
damage in the cabbage fields caused by the caterpillars. It is not possible to give
a satisfying report about this species owing to the small number of collaborators
who noted it.

A most remarkable year for migrants, characterised by the presence of many
rarities and by the large numbers of some of our regular migrants: also by the
complete absence of Celer'io e//phorbide L., Mythimud dlbipimctd F.. and Aiito-
gfdphd guild Stephens (this species for the second year running !).

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12 III.




