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Verslag van de tweede internationale bijeenkomst van

Nederlandse en Belgische entomologen (Breda, 12 oktober 1985)

door

Coty De Louker

Het aantal deelnemers aan deze vergadering die ditmaal door onze

vereniging was georganiseerd, bedroeg 43, nl. 27 Nederlanders en 16 Belgen.

Onze voorzitter, de heer V.F. Naveau, heette allen van harte welkom en las

daarna het korte verslag van de vorige vergadering voor. Hierna introduceer-

de hij de eerste Belgische spreker, de heer A. Verbruggen, arachnoloog.

Aan de hand van prachtige dia’s gaf deze een duidelijke uiteenzetting over

diverse soorten spinnen, de opbouw van hun web, en de diverse vangmetho-
den. Op een nadien gestelde vraag of spinnen ook mensen aanvallen en bijten,

gaf de heer VERBRUGGEN ons een uitleg over het gifvan de hier voorkomende
spinnen, wat wel zwellingen of misselijkheid kan veroorzaken, maar niet

dodelijk is.

Hierna kreeg de heer R. DE JONG uit Nederland het woord. Deze vertelde

ons over de grootste entomologische expeditie aller tijden, het project

Wallace, die dit jaar is georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarige

bestaan van de Royal Entomological Society of London. Het onderzoek vindt

plaats in het Dumokabone reservaat op Sulawesi, het vroegere Celebes.

Door middel van dia’s liet hij ons iets zien van de moeilijkheden die men te

verwerken krijgt in een oerwoud met ongebaande wegen en waar men toch

een hoogte wil bereiken van 1700 m. Deze expeditie loopt over een heel jaar

en 120 leden hebben hieraan reeds meegewerkt, waaronder 10 Nederlanders.

De heer DE Jong, die samen met de heer van Tol aan dit avontuur heeft

deelgenomen, was zeer tevreden over de behaalde resultaten. Het eindverslag

van de gehele expeditie zal echter nog wel enige tijd op zich laten wachten,

omdat het op naam brengen van vele nieuwe soorten de nodige tijd vergt.

De volgende spreker was de heer Koen Janssens uit Antwerpen, die ons

iets vertelde over Pterophoridae of vedermotten. Hij vermeldde de vangst van
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Leiopti/us distinctus H.-S. te Antwerpen-Linkeroever, een nieuwe soort voor

de Belgische fauna. Tevens vertelde hij over de vangst van Agdistis benneüi

CURTIS in het natuurreservaat «Het Zwin», wat ook een vrij zeldzame soort is

in België. Hierop werd vanaf Nederlandse zijde geadviseerd ’s nachts eens

met licht te gaan vangen, wat betere resultaten zou kunnen opleveren. Dan
kwam de heer Speyer uit Nederland aan het woord. Sinds 1926 is een van zijn

favoriete vanggebieden de Belgische Ardennen, speciaal Torgny en omgeving
waar hij, naast vele vlindersoorten, zijn eigen specialiteit - Pedipalpi - heeft

verzameld. Door bestudering van alle genetische kenmerken en het verzame-

len van alle vindplaatsen in West-Europa, wil de heer SPEYER proberen de

boktorren op hun juiste benamingen te brengen. Van de Belgische entomolo-
gen zou hij graag gegevens ontvangen over vindplaatsen en aantallen van de

volgende soorten : Agapanthia, Compsidia populnea, Anaerea carcharias,

Aramia moschata, Plagionotus sp., Caenoptera en Necydalis major.

Voor België volgde daarna de heer Joris JANSSENS. Bij zijn studie ter voor-

koming van perevuur, heeft hij het gedrag bestudeerd van solitaire bijen op
Meidoorn in drie verschillende gebieden : Antwerpen-Linkeroever, Wilrijk en

Ekeren. Door regelmatig onderzoek van de poten der bijen op de samenstel-

ling der aanhangende pollen, heeft hij interessante gegevens verzameld over

de bezochte bloesems. Het onderzoek startte reeds vóór de bloei en men kreeg

zo een goed overzicht van de aantallen, de soorten en het gedrag van deze

dieren. Hierna ontstond er een discussie over de mogelijkheid van overbren-

ging der besmetting door de monddelen der bijen. Het onderzoek van de heer

JANSSENS is echter nog niet beëindigd. Hij gaf dus wel een uitleg over de

verschillende theorieën, maar nog geen eindconclusie.

Vervolgens vertelde de heer T. Garrevoet uit België ons iets over het

fotograferen van vlindereieren met een electronenmicroscoop. Door de

enorme vergrotingsmogelijkheden en de dieptescherpte kan zo een goed

inzicht verkregen worden in de structuur van deze eieren. De heer Garre-
voet legt zich vooral toe op de Lycaenidae, en wil hiervan alle soorten uit de

Benelux fotograferen. Hij doet dan ook een beroep op alle aanwezigen om
eieren waarvan hij nog geen afbeeldingen heeft, aan hem op te sturen. Op een

desbetreffende vraag deelde hij ook nog mee dat tot nu toe eieren van één

bepaalde soort, maar van verschillende vindplaatsen, steeds gelijk van struc-

tuur waren.

De laatste Nederlandse spreker was de heer H. van Oorschot. Aan de

hand van een mooie diareeks vertelde hij ons over zijn Melanargia-v&ngsitn

in Turkije, vooral over de voordien zeer zelden gevonden ssp. karabagi. Bij

bestudering van hierover verschenen literatuur, bleek men niet eensgezind te

zijn wat betreft de soort waartoe deze karabagi zou behoren. Ook de in Oost-

Turkije gevonden pikzwarte Melanargia' s stonden onder diverse namen ver-

meld, hetgeen niet zo verwonderlijk is als men ziet hoe, over het land ver-

spreid, diverse kleurschakeringen voorkomen. Na onderzoek van de eier-

structuur (vooral door Dr. P.S. Wagener) kan men ze nu echter in soorten
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en ondersoorten indelen. De heer VAN OORSCHOT toonde een zeer interessan-

te dia waarop 5 rupsen voorkwamen, alle van dezelfde soort, gezeten op

dezelfde voedselplant, maar alle 5 verschillend van kleur.

Hierna herinnerde onze secretaris, de heer W.O. De Prins, nog even aan

het komende SEL-congres dat zal gehouden worden in Budapest. Ten slotte

dankte de heer C. JEEKEL de sprekers namens de Nederlandse Entomologi-

sche Vereniging. Hij vond dat het programma goed gevuld was en hoopte op

een blijvende samenwerking tussen onze verenigingen. Ook de heer V.F.

Naveau dankte alle sprekers en alle aanwezigen en sprak de hoop uit dat in

de toekomst nog meer van dergelijke samenkomsten mogen plaatsvinden.

De Louker, C. : Ter Duinen 39, B-2288 Bouwel.

Boekbespreking

Zahradnik, J. : Bienen, Wespen, Ameisen (Die Hautflügler Mitteleuropas)

14x20 cm, 192 p., 144 kleurfoto’s, 161 figuren in de tekst waarvan 124 in kleur, Franckh/Kosmos
Verlagsgruppe, Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, 1985, gebonden met stofomslag, DM 29,50

(ISBN 3-440-05445-4).

De vliesvleugeligen of Hymenoptera omvatten de insekten die sociale staten bouwen (mieren,

wespen, bijen en hommels), maar ook een hele reeks solitair levende soorten. Hiervan zijn de

sluipwespen en galwespen wel het best bekend. Men schat het aantal vliesvleugeligen in Europa
op 15.000 soorten en op de hele aarde op ongeveer 100.000 soorten.

Hoewel de aantallen erg hoog liggen, wordt de belangrijkheid van deze insektengroep meestal

onderschat. Vele soorten zijn erg belangrijk als bloembestuiver. Bijen leveren honing en was.

Mieren en wespen verdelgen schadelijk optredende insekten. Sluipwespen zijn belangrijke insek-

tenparasieten. Sommige soorten worden welbewust gekweekt om andere schadelijke insekten op
een biologische wijze te bestrijden.

De auteur beschrijft de levenswijze en ontwikkeling van de verschillende vliesvleugeligen, het

ontstaan en vergaan van sociale insektenstaten, het verschijnsel koekoeksinsekten en het houden
van slaven, het belang van de vliesvleugeligen voor de mens en nog veel meer. Verder bevat het

boek een tabel om de voornaamste groepen van de Europese Hymenoptera te determineren

(meestal tot op de familie). Van de meeste groepen worden dan enkele veel voorkomende soorten

afgebeeld op kleurfoto’s of op prachtig gekleurde tekeningen. Op de linkerbladzijde staat telkens

de tekst waarin gegevens over het uiterlijk zijn opgenomen, maar ook over de levenswijze en de

verspreiding.

Het boek geeft een zeer goed overzicht over de Europese vliesvleugeligenfauna. Het is een

vertaling van een Tsjechisch werk . Het is zeer verzorgd uitgegeven en kan aanbevolen worden aan
al de geïnteresseerden in deze erg verscheiden insektengroep.

W. De Prins
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Trogoderma versicolor CREUTZER, een fascinerend maar moeilijk

te determineren diertje (Coleoptera : Dermestidae)

door

M. Lodewyckx

Abstract. Trogoderma versicolor Creutzer, a small but fascinating creature, difflcult to deter-

mine (Coleoptera : Dermestidae). Aftertheexamination of the insect collection of H. Reyntjens,

the author discovered several specimens of a small beetle, which infected the collection and which

could be determined as Trogoderma versicolor Creutzer.

Résumé. Trogoderma versicolor Creutzer, un petit animal fascinant mais tellement difficile a

déterminer (Coleoptera : Dermestidae). Après examin de la collection de M. H. Reyntjens,

1’auteur découvrit qu’elle était attaquée par une petite espèce de Coléoptère qui, après de nom-
breuses recherches, pu être déterminé comme étant Trogoderma versicolor Creutzer.

Einde zomer 1984 maakte ik kennis met de heer H. Reyntjens en met
zijn insektenverzameling. Deze collectie bevat vele dieren uit Noord- en

Zuid-Amerika. Nadat ik enkele dozen bekeken had, viel het mij op dat ze

geïnfecteerd waren met een kever die geleek op een Anthrenus-soort. Onmid-
dellijk werden de dozen grondig nagekeken : een dertigtal kevers, vijf larven

en evenveel poppen waren het resultaat.

De kever werd door de heer C. SEGERS en door mij gedetermineerd tot het

genus Trogoderma , maar de soortnaam gaf ons veel moeilijkheden. De deter-

mineersleutel van E. Reitter (1917) gaf geen duidelijk uitsluitsel. Evenmin
bracht een vergelijking met dieren uit de insektenverzameling van het Insti-

tuut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam een oplossing. Uiteindelijk

determineerde de heer G. COULON, een medewerker van het K.B.I.N., de

soort als T. versicolor Creutzer. Later bevestigde ook de heer L. van DiJCK
dat het om deze soort gaat. Met de raadpleging van verscheidene determineer-

werken heb ik me nadien kunnen vergewissen dat het inderdaad deze soort is.

Tot slot dank ik de heren G. COULON, C. SEGERS en L. VAN DiJCK voor hun
determineerwerk, ook de heer H. REYNTJENS die bereid was zijn verzameling

te laten nakijken.

Literatuur

Blatchley, W.S. Coleoptera or beetles known to occur in Indiana, p. 593-594.

Casey, 1900. On North American Coleoptera. J. New York Ent. Soc. : 151-155.
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Herkomst en trekroute van de invasie van Macroglossum

stellatarum (L.) op 9 juli 1984 in België

(Lepidoptera : Sphingidae)

door

Eddy Vermandel

Abstract. Origin and migration route of the invasion of Macroglossum stellatarum (L.) on 9th

July 1984 in Belgium (Lepidoptera : Sphingidae). With the weather-maps from the K.M.I.

(Brussels) and the trajectories from the K.N.M.1. (De Bilt) it is shown that the migration started

in the morning of 8th July 1984 on the French Riviera. The migration route wasdone by daytime

following : French Riviera, valleys of Rhone, Saone, Moselle, Maas and finally Belgium.

Résumé. Origine et trajet de migration de 1’invasion de Macroglossum stellatarum (L.) du 9

juillet 1984 en Belgique (Lepidoptera : Sphingidae). GraceaucartesmétéorologiquesdelT.R.M.

(Bruxelles) et trajectoires du K.N.M.1. (De Bilt) il a été prouvé que la migration commenfait

dans le matin du 8 juillet 1984 aux environs de la Cöte d’Azur. Le trajet fut effectué de jour et

suivit Ia Cöte d’Azur, la vallée du Rhóne, la vallée de la Saöne, la vallée de la Moselle, la vallée

de la Meuse, et enfin la Belgique.

Het eerste jaarverslag van trekvlinders in België toonde aan, dat er op of

vlak voor 9 juli 1984 een invasie van Macroglossum stellatarum (L.) moest

hebben plaats gevonden. Ook de eerste Colias croceus (GEOFFROY in FOUR-
CROY) en Agrotis ipsilon (Hufnagel) dateren van 9 juli. Bovendien werden
Autographa gamma (L.) en Vanessa atalanta (L.) vanaf die datum algemener.

In Nederland komen de meldingen uit de provincie Zeeland. Vanaf 10 juli is

plotseling Colias croceus present. De eerste Macroglossum stellatarum wordt
daar op 5 juli waargenomen, maar na 9 juli is er sprake van tientallen exem-
plaren. Topdag is 14 juli met 49 stuks.

Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt voor de vraag of via de weerkaarten

viel aan te tonen waar de vlinders vandaan kwamen en hoe hun trekroute

was geweest. Een dergelijke vraag aan het Koninklijk Meteorologisch Insti-

tuut (K.M.I.) te Brussel werd beantwoord met ruime informatie .- maandbe-
richten, weerkaarten, algemene luchtgesteldheden, synoptische waarnemin-
gen enz.

Van 1 t/m 5 juli 1984 wijst nog niets op een mogelijke migratie onder
invloed van luchtstromingen. Een hogedrukgebied, dat zich van de Atlanti-

sche Oceaan tot Joegoslavië uitstrekt, beïnvloedt het weer in gunstige zin op

1 juli. Labiele, polaire luchtmassa’s bepalen het weer op 2 en 3 juli. Ook op

4 juli blijft frisse en onstabiele lucht onze streken beïnvloeden. Donderdag 5

juli wordt het weer gunstig dankzij een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van
de Britse eilanden tot Frankrijk.
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Weerkaart vrijdag 6 juli 1984 (K.M.I. - Brussel)

Meetpunten windrichting 6 juli

Een hogedrukgebied beïnvloedt het

weer gunstig. Windrichtingen wijzen

echter nog steeds niet op een naderende
migratie. In Portugal en Spanje waait een

zwakke noordelijke wind, die de komende
dagen zal aanhouden. Het meetpunt bij

Barcelona betreft de «Tramontane», een

noordenwind die alleen karakteristiek is

voor het kustgebied van Catalonië.
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Weerkaart zaterdag 7 juli 1984 (K.M.I. - Brussel)

Meetpunten windrichting 7 juli

Het middelpunt van het hogedrukgebied

ligt nu boven West-Duitsland. Op 6 en 7

juli 1984 zijn de winden in het gehele wes-

telijke Middellandse-Zeegebied en in

Frankrijk zeer zwak. De luchtverplaatsing

is ten hoogste 100 a 200 km per etmaal.

De windrichtingen op Sardinië en Corsica

zijn aan de kuststrook gebonden. Boven
zee kunnen de richtingen anders zijn.

Het lijkt daarom niet erg waarschijnlijk dat

de vlinders op 6 of 7 juli de Middellandse

Zee zijn overgestoken.
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Weerkaart zondag 8 juli 1984 (K.M.I. - Brussel)

Meetpunten windrichting 8 juli

Tussen een anticycloon boven Oost-

Europa en een depressie over de Noord-
atlantische Oceaan bewogen zich warme
zeeluchtmassa’s over onze streken. Hierin

kwam een onweerzone voor die zondag-

avond België bereikte. Algemeen beweegt

lucht zich ongeveer evenwijdig met de

isobaren : in uurwijzerszin om een hoge-

drukgebied en andersom om een lagedruk-

gebied. Weerkaart, meetpunten windrich-

ting en trajectorie bevestigen deze algeme-

ne regel.
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Weerkaart maandag 9 juli 1984 (K.M.I. - Brussel)

Meetpunten windrichting 9 juli

Warme zuidelijke luchtstromingen

bepalen ons weer. Deze stroming ligt

tussen een lagedrukgebied ten westen van

Ierland en een hogedrukgebied dat zich

uitstrekt van Zuid-Scandinavië tot Italië.

De invasie (of het begin ervan) is een feit.

Vlinders worden gezien te Beernem, Sint-

Genesius-Rode en Hulst. Hoogst waar-

schijnlijk was hun aankomst hier zondag-

avond/nacht.
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Weerkaart dinsdag 10 juli 1984 (K.M.I. - Brussel)

Meetpunten windrichting 10 juli

De zuidelijke luchtstromingen houden
ook deze dag nog aan. Op woensdag 1

1

juli zorgt echter een lagedrukgebied ten

noorden van Schotland voor minder
warme, gestoorde maritieme lucht. Ook de

daarop volgende dagen zou licht gestoorde

zeelucht het weer bepalen. Macroglossum

stellatarum wordt tussen 9 juli en 17

augustus ruim 200 x gezien met een top

tussen 10 en 20 juli.
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Trajectorieën

Een trajectorie is de baan die de lucht heeft afgelegd, teruggerekend vanuit

de plaats en het tijdstip van aankomst. Er zijn een aantal trajectorieën-plots

gemaakt, die de baan van een luchtdeeltje op 9 en 10 juli 1984 om 6.00 U.T. te

Brussel aangekomen, resp. 24 en 48 uur daarvoor heeft afgelegd. De lucht-

deeltjes vertrokken dus resp. 24 en 48 uur eerder op de aangegeven plaats.

Trajectorie 9 juli 1984 Brussel

De trajectorieën op 9 juli brengen ons

aan het aardoppervlak 24 en 48 uur eerder

resp. boven het Plateau de Langres en het

Saarland. Op 1000 m hoogte bevond de

lucht zich 24 en 48 uur eerder in het gebied

van Nantes.

Trajectorie 10 juli 1984 Brussel

De trajectorieën van 10 juli brengen ons
aan het aardoppervlak 24 en 48 eerder

resp. boven Frans-Vlaanderen en de Golf
van Biscaje, ten zuiden van Brest. Op 1000

m hoogte bevond de lucht zich 24 en 48

uur eerder resp. bij Nantes en boven de

Golf van Biscaje, ter hoogte van Bordeaux.

De trajectorieën-plots zorgen bij een eerste aanblik voor verwarring. Bij

nadere bestudering bevestigen zij de windrichting en geven uitsluitsel voor een

aantal conclusies :

Trajectorie aardoppervlak 9 juli 1984

De lucht die op 9 juli 1984 Brussel bereikte bevindt zich op 7 juli in het

Saarland. Daar zijn dan (nog) geen stellatarums,. De luchtstroming tussen

Saarland en Plateau de Langres is dus niet van invloed op de trek. Het laatste

stuk van de trekroute wordt via deze trajectorieën-plot bewezen. Op 8 juli

trekt de lucht van Plateau de Langres naar Brussel.

Trajectorie aardoppervlak 10 juli 1984

Het interessante van deze plot is dat de lucht uit gebieden komt van waaruit

geen stellatarums, verwacht worden (Frans-Vlaanderen en Golf van Biscaje).
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Deze trajectorie geeft een sterke aanwijzing voor een trek van Macroglossutn

stellatarum in één dag, nl. 8 juli.

Trajectorieën 1000 m hoogte 9 en 10 juli 1984

De geringe luchtverplaatsing, het moeten doortrekken van een gebied met

iets lagere temperaturen en het reeds massaal aanwezig moeten zijn van de

vlinders in Midden-Frankrijk, sluiten de mogelijkheid van dit alternatief

praktisch uit.

De aanvang van de trek

Van 5-8 juli 1984 is het nabij de Franse Rivièra licht bewolkt en vrij warm
met een zwakke, veranderlijke wind aan het begin van de periode en een

zwakke tot matige zuidenwind nadien. Het weer was ideaal om Macroglossum
stellatarum te laten ontpoppen. Waarschijnlijk is dat in deze periode ook in

grote aantallen gebeurd. De hier gearriveerde exemplaren bleken in de regel

puntgaaf. Bovendien werden de dieren na de invasie bijna 6 weken lang

onafgebroken waargenomen.

Nielsen, die uitvoerig de migraties van Ascia monusta L. in Florida bestu-

deerde, vond dat alleen jonge dieren van deze soort migreerden en dan nog
alleen tussen 9 en 14 uur van de dag volgende op het uitkomen. Van Cynthia

cardui L. zijn migraties bekend waarbij de vlinders ’s morgens vroeg bij

duizenden uit de pop kwamen en binnen een uur haast gelijktijdig wegvlogen.

Omdat later op verschillende plaatsen concentraties van stellatarums werden
waargenomen, zou het mij niet verwonderen dat de dieren groepsgewijs naar

hier getrokken zijn.

De aankomst van de trek

Een blik op de weerkaart van 8 juli laat ons boven Noord-Frankrijk een

onweerszone zien. Deze verplaatst zich in noordelijke richting. De vlinders

werden door dit onweer waarschijnlijk gedwongen om hun trek af te breken.

De aanwezigheid van de dieren in België en in Zeeland, maar bijna niet in de

rest van Nederland wordt hiermee verklaard.

Hoofdconclusie

De invasie van Macroglossum stellatarum (L.) op 9 juli 1984 in België vindt

zijn oorsprong op 7/8 juli in Zuid-Frankrijk. Exacter
;
het is hoogst waar-

schijnlijk dat de invasie zijn oorsprong vindt op de ochtend van 8 juli 1984

nabij de Franse Rivièra. De trekroute werd overdag op 8 juli afgelegd en

volgde : Franse Rivièra, Rhone-dal, Saone-dal, Moezeldal, Maasdal, België.

Nevenconclusies

1. De vlinders zijn met de warme luchtstroming meegekomen, die tegelijker-

tijd vele subtropische klimaatseigenschappen noordwaarts deed uitbreiden.

(Bevestiging van conclusie H. SEILKOPF).

2. De vlinders hebben sneller gevlogen dan de luchtverplaatsing. De snelste

dieren moeten een snelheid van 80-100 km/u hebben gehad. Een conclusie die
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voor zo’n krachtige vlieger als Macroglossum stellatarum geen verwondering

hoeft te wekken.

3. De trek heeft zich laten leiden door luchtstromingen aan het aardopper-

vlak.

4. De weersomstandigheden laten slechts een beperkte trekperiode toe.

Rekening houdend met de zeer zwakke (veranderlijke) wind op 6-7 juli en

de trajectorie vanuit Brussel 10 juli 1984, blijft alleen 8 juli als ideaal «trek-

weer» over.

5. Het betreft een trek van jonge exemplaren van Macroglossum stellatarum

(L.).

6. De dieren zijn waarschijnlijk in groepen (of in één grote groep) naar België

gekomen.
7. Mede rekening houdend met de trekvlindergegevens uit Nederland hebben

de juli-exemplaren van Colias croceus van dezelfde route en weersomstandig-

heden gebruikt gemaakt.

Discussie

1. Het artikel baseert zich op het trekken vanM stellatarum n C. croceus)

met de luchtstromingen mee. Doen zij dit niet, dan vervallen alle conclusies en

is dit artikel nutteloos. Toch lijkt me de aanwezigheid van zoveel stellatarums
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vanaf 9 juli én de luchtstromingen op 8 juli te duidelijk om dit als puur toeval

van de hand te wijzen. Roer (1968) bewijst dat er bij de meeste trekkende

insekten een nauw verband bestaat tussen richting, afstand en luchtstroming.

2. De luchtstromingen op 1000 m hoogte geven een heel andere route aan.

De dieren zouden eventueel uit Noord-Spanje afkomstig kunnen zijn als er op

deze hoogte gevlogen is. Bezwaren zijn echter het lagedrukgebied en de

hoogte zelf. Bovendien zouden de vlinders al op 7 juli in Midden-Frankrijk

aanwezig geweest moeten zijn. Er was nauwelijks stroming.

3. De vlinders kunnen in principe ook afkomstig zijn uit Tunesië. Een
duidelijke zuidoostelijke tot zuidelijke stroming komt echter pas op 8 juli

tot stand. Deze stroming zet zich wel op 9 juli voort over de Middellandse

Zee, maar de eerste vlinders komen al op die dag in België aan. Deze afstand

tot België kan niet in één dag worden overbrugd.

Dankwoord

Een dankwoord aan het K.M.I. te Brussel voor het toezenden van de

benodigde weerkundige informatie, de heer E. Van Dingenen, meteoroloog

van het K.M.I. te Brussel, voor nadere informatie en zijn kritische bemerkin-

gen, de heer R. Mahu voor het verkleinen van de weerkaarten, het intekenen

van de andere kaarten en de discussies bij het samenstellen van dit artikel,

drs. B. Zwart, meteoroloog centrale weerdienst K.N.M.I. te De Bilt, voor

het maken van de trajectorieën-plots en zijn uitgebreide weerkundige infor-

matie. En aan alle medewerkers aan het Belgische trekvlinderonderzoek.

Zonder hen zou de trek niet opgemerkt zijn.
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On the occurence of Parnassius apollo LlNNAEUS, 1758

on the Peloponnesus (Lepidoptera : Papilionidae)

by

Dirk van der Poorten & Jos Dils

Samenvatting. Over Parnassius apollo Linnaeus op de Penoponnesos (Lepidoptera : Papilioni-

dae). Gedurende een lepidopterologische excursie naar een van de hogere toppen van de Pelo-

ponnesos ontdekten de auteurs een rijke populatie van Parnassius apollo L. waarvan de exempla-

ren sterk afwijken van de overige Griekse ondersoorten. Zij vergeleken hun materiaal met

type-exemplaren van ssp. peloponesiacus Pagenstecher, maar ook hier bleken de verschillen

erg groot te zijn. De mogelijkheid wordt niet uitgesloten dat de exemplaren die Pagenstecher

beschreef, niet van de Peloponnesos komen, maar verkeerd geëtiketteerd werden. De nieuwe

populatie wordt beschreven als een aparte ondersoort.

Résumé. Au sujet de la présence de Parnassius apollo Linnaeus sur le Peloponnèse (Lepidopte-

ra : Papilionidae). Les auteurs ont découvert une riche population de Parnassius apollo L., lors

d’une excursion vers 1’un des plus hauts sommets du Péloponnèse. Ces exemplaires sont trés

différents des autres sous-espèces grecques. Les papillons furent comparés avec les exemplaires

types de la ssp. peloponesiacus Pagenstecher, mais la aussi de grosses différences purent être

constatées. II n’est pas exclu que les exemplaires décrits par Pagenstecher ne viennent pas du

Péloponnèse, mais qu’ils furent mal étiquettés. La nouvelle population est décrite comme sous-

espèce séparée.

During a lepidopterological excursion to one of the higher mountains on

the Peloponnesus we discovered a rich population of Parnassius apollo L.

All the observed or collected specimens are a little smaller and show a darker

suffusion than the series of P. apollo we know from the Greek mainland.

At present the following subspecies have been described from this region :

ssp. rhodopensis MARKOVIC from the area around Drama, ssp. olympiacus

Kolar from the Olympos, ssp. macedonicus Bolow from West Macedonia
and ssp. graecus ZlEGLER from the Pindos range, the Tymfristos, Iti and
Ghiona (*). This is merely a list of all the described populations in Greece

and it does not imply that we agree with the subspecific state of all these

populations.

The most interesting and also the most remarkable difference between the

newly discovered population and the material of the Greek mainland (also the

most obvious difference with all known subspecies of P. apollo, except the ssp.

nevadensis Oberthur, ssp. gadorensis Rougeot & Capdeville and ssp.

filabricus DE Sagarra from Southern Spain) consists in the fact that the

ocelli on the hindwings are not red, but of a saffron-yellow colour.

During our bibliographical research on the possible description of a sub-

species of P. apollo in this area, we consulted Capdeville (1978-1980) and so

we came to know the publication of PAGENSTECHER (1913). On three males

and one female (collected by Neuschild in the environment of Patras) the

latter author described ssp. peloponesiacus. In the description of the male we

* During an excursion on Mount Ghiona (west of the Parnassos, in Phokis) we collected a few
specimens of P. apollo. These show no differences with the ones from the Iti and further to the

north. This is a new locality, and probably the most Southern one north of the Gulf of Corinth.
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read : «... Hinterflügel mit dunkelroten, kraftig schwarz umzogenen Ozellen.

(...) Auf der Unterseite sind die Analflecke rot.» On the female : «... die

Ozellen sind dunkelrot, (...) Auf der Unterseite sind die beiden Analflecke

rot.» Obviously, the specimens described by PAGENSTECHER are from
another locality than ours. This conclusion was confirmed when we were

kindly allowed to consult a pair from the type series of ssp. peloponesiacus

from the collection of Curt Eisner, that is conserved in the «Rijksmuseum
van Natuurlijke Historie» at Leyden, the Netherlands (on this occasion we
would like to express our gratitude to Mr. H. van Oorschot and Dr. R. DE
Jong). Eisner (1962) writes about ssp. peloponesiacus : «Der Fundort Patras

bedarf immer noch der Bestatigung. Das cf(j> in meiner Sammlung ex.c.

Menthe stammt auch von Neuschild, aufgrund dessen Material Pagenstecher

die Subspecies beschrieben hat.»

It is still possible that closer to Patras there is yet another population, which

is conform to the description of PAGENSTECHER. But if this were the case, one

would expect that the specimens of the whole of the Peloponnesus would look

more or less alike, due to a simultaneous evolution under similar circumstan-

ces. A more extensive field study can possibly clarify this problem.

It is also possible that the specimens of PAGENSTECHER do not originate

from the Peloponnesus, but were caught further north (possibly on the Greek
mainland) and were labelled incorrectly. Whatever may be the case, our speci-

mens differ from the description of PAGENSTECHER and the type material in

the Eisner collection we have seen, in such a way that it is justified to ascribe

them a subspecific state. We would like to describe this population as

Parnassius apollo atrides ssp. nova

Description

Male : as P. apollo graecus but smaller, forewing length 36-42 mm; upper-

side : dark suffusion more extended. Upperside hindwing, basal and submar-
ginal dark suffusion more extended. Spots in C5 and C7 saffron-yellow,

always with a white dot, the anal spots in Clc and C2 rarely with a yellow

centre. Underside as in P. apollo graecus but with saffron-yellow spots.

Female : as male but larger, 39-44 mm; upperside : grey suffusion more
extended, especially in comparison with P. apollo graecus. About half of the

specimens have a yellow centre in the anal spots. Underside : saffron-yellow

spots larger, dark suffusion more extensive.

Material examined

Holotype : cf, forewing length 41 mm, Peloponnesus, 1300-1800 m, 13-VII-

1985, J. DlLS leg., in coll. museum Amsterdam and Leyden.
Allotype

: $, forewing length 41 mm, same data.

Paratypes : 33 ef, forewing length 36-42 mm, 12 $>, forewing length 39-44

mm, same data, J. DlLS leg.; 18 <ƒ, forewing length 36-42 mm, 10 $, forewing

length 37-43 mm, same data, D. van der POORTEN leg., in coll. museum Am-
sterdam and Leyden.
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Because of the commercial popularity of Parnassius apollo it seemed
appropriate as an ecological measure not to mention any precise data on the

locality of this population.
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Boekbesprekingen

Maes, K. : A comparative Study of the Genitalia ofsome Lymantriidae Hampson, [1893] of the Pa-

learctic region.

18 x 26 cm, 26 p. waarvan 8 platen met lijntekeningen, Mededeling Wetenschappen, jaargang 46,

1984, nr. 3, overdruk uit Academiae Analecta
,
uitgegeven door de Koninklijke Academie voor

Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, verkrijgbaar bij N.V. Brepols I.G.P.,

Baron Fr. du Fourstraat 8, B-2300 Turnhout, BF 900.-

De auteur heeft voor dit werk minstens de typesoort van elk genus onderzocht. Er wordt dus

meer aandacht besteed aan problemen op het genusniveau dan op dat van de soorten. Van ieder

genus worden de literatuurreferenties en de synoniemen vermeld, behalve bij Euproctis. Van de

onderzochte soorten worden de mannelijke en vrouwelijke genitalia afgebeeld. Er drongen zich

enkele wijzigingen in de nomenklatuur op :

Gebruikelijke combinatie Maes, 1984

Dasychira abietis Denis & Schiff.

Orgyia splendida Rambur
Orgyia dubia Tauscher

Orgyia aurea Oberthür

Orgyia aurolimbata Guenée
Orgyia ericae Germar
Orgyia rupestris Rambur
Orgyia trigotephras Boisduval

Orgyia recens Hübner
Ocneria detrita Esper

Hypogymna morio Linnaeus

Euproctis similis Fuessly

Elkneria abietis Denis & Schiff.

Clethrogyna splendida Rambur
Clethrogyna dubia Tauscher

Clethrogyna aurea Oberthür

Clethrogyna aurolimbata Guenée
Clethrogyna ericae Germar
Clethrogyna rupestris Rambur
Clethrogyna trigotephras Boisduval

Telochurus recens Hübner
Parocneria detrita Esper

Penthophera morio Linnaeus

Sphrageidus similis Fuessly

De auteur beschrijft het nieuwe genus Telochurus in dit werk. De studie is voorzien van een

samenvatting in het Nederlands en een literatuurlijst. Het is een belangrijke bijdrage tot de syste-

matiek van de Lymantriidae. Men kan zich enkel afvragen waarom de verkoopprijs zo hoog werd

gesteld : iets meer dan 30,- frank per bladzijde!

W.O. De Prins
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Van der Donk, M. & T. Van Gerwen : Das Kosmosbuch der Insekten (Vielfalt. Anpassung und

Lebensweise)

22 x 30 cm, 160 p., 830 kleurfoto’s en 14 gekleurde tekstfiguren, Franckh/Kosmos Verlagsgruppe

Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, 1985, gebonden, DM 48,- (ISBN 3-440-05495-0)

Dit mooie boek is uit het Nederlands vertaald en bewerkt door Dr. W. & F. Dierl. Het geeft

een mooi overzicht van de verscheidenheid aan vormen en kleuren in het insektenrijk, maar is

veel meer dan een loutere opsomming van kleurpatronen en bizarre vormen. Van oudsher wor-

den insekten met gemengde gevoeldens behandeld. Door de meeste mensen worden ze be-

schouwd als ongedierte en zulke mensen zijn doorgaans helemaal niet geïnformeerd over deze

wondere wereld, die het meeste soorten bevat van alle diergroepen op onze aarde.

Het onderhavige werk tracht de lezer in te leiden in deze insektenwereld. Op levendige wijze

beschrijven de auteurs de bijzondere levenswijze van de insekten, een levenswijze die haast even

verscheiden is als de soortenrijkdom. Zo komen o.a. aan bod : de overwintering, het aanlokken

door geurstoffen, het trekgedrag, de sociale insektenstaten, mimicry, parasitisme, geluids-

produktie, prikkende insekten, bloembestuiving. De tekst is geïllustreerd door tal van kleur-

afbeeldingen, meestal foto’s, van goede tot uitstekende kwaliteit. Ze laten zien hoe de ontwikke-

ling van de insekten verloopt, hoe ze hun partners aanlokken, hoe ze zich verbergen in het milieu,

hoe ze zich bewegen, wat ze nalaten in de natuur als bewijs voor hun aanwezigheid (rupsennesten,

spinsels, gallen enz.), hoe ze gevormd en gekleurd zijn enz. Er is geen enkele bladzijde zonder

enkele kleurafbeeldingen.

In een aanhangsel worden gegevens meegedeeld over de systematiek en de nomenclatuur in

het planten- en dierenrijk, over de bouw van de Arthropoda en de orgaansystemen van de insek-

ten. De geïnteresseerde lezer wordt doorverwezen naar verdere literatuur en naar verscheidene

musea waar insekten bewaard worden. Het boek is prachtig uitgegeven en voor wat het biedt,

helemaal niet overdreven duur. Het richt zich vooral tot beginnende entomologen die graag een

overzicht hebben over alle aspecten die men in het insektenrijk kan aantreffen.

W. De Prins

Engelhardt, W. : Was lebi in Tümpel, Bach und Weiher? (Pflanzen und Tiere unserer Gewasser in

Farbe)

14 x 20,5 cm, 270 p., 53 kleurplaten met 349 afbeeldingen, 18 kleurfoto’s en 58 pentekeningen in

de tekst, Franckh/Kosmos Verlagsgruppe, Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, 1985, gebonden
met stofomslag, DM 38,- (ISBN 3-440-05444-6)

Dit is alweer de elfde editie van het bekende werk dat voor het eerst in 1 960 verscheen. De tekst

werd volledig herwerkt en het illustrerend gedeelte is volledig nieuw. Het huidige boek kan dan

ook beter als een nieuw werk worden beschouwd. Het leidt de lezer in in de wereld van het eende-

kroos, biezen, waterlelies, bloedzuigers, libellen, waterkevers, kreeften enz. Deze verscheiden-

heid aan plantaardige en dierlijke levensvormen kan met het onderhavige werk gedetermineerd

worden.

Het boek bespreekt de plant- en diersoorten die verbonden zijn aan bronnen, beken, plassen,

vijvers en vennen. Alle behandelde soorten worden ook afgebeeld, meestal in kleur. Hierdoor is

het in de meeste gevallen mogelijk de levensvormen onmiddellijk te determineren door verge-

lijking met de kleurplaat. De tekst geeft bijkomende informatie voor het herkennen van de

diverse soorten. Verder bevat hij ook gegevens over de ontwikkeling, de levenswijze en het voor-

komen van de verschillende waterplanten en -dieren.

Het boek is op glanzend kwaliteitspapier gedrukt en de afbeeldingen zijn prachtig. Het werk is

stevig ingebonden en voorzien van een kleurrijke stofomslag. Het richt zich tot aquarium- en

terrariumliefhebbers, biologen, limnologen en tot iedereen die zich interesseert in het leven in en

om het water.

W. De Prins
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Crossing experiments with Bombus terrestris terrestris

(LiNNAEUS, 1758) and Bombus terrestris xanthopus KRIECHBAU-
MER, 1870 and some notes on diapause and nosemose

(Hymenoptera : Apoidea)

by

Roland DE JONGHE

Abstract. Colonies of Bombus terrestris terrestris and B. terrestris xanthopus were reared in

captivity and copulations were observed between terrestris females and xanthopus males and
vice versa and between the Fl-generation females with terrestris or xanthopus or Fl-generation

males. There was no limitation in fertility. Some observations on the fysiology of xanthopus are

reported : an exceptional susceptibility to nosemose and the tendency of the females to a short

diapause.

Samenvatting. Kruisingsexperimenten met Bombus terrestris terrestris (Linnaeus, 1758) en

Bombus terrestris xanthopus Kriechbaumer, 1870 en enkele bemerkingen over diapause en

nosemose (Hymenoptera : Apoidea). Kolonies van Bombus terrestris terrestris en B. terrestris

xanthopus werden in gevangenschap gekweekt en paringen werden waargenomen tussen

rwes/m-koninginnen en xanthopus-mannetjes en omgekeerd en tussen de Fl-koninginnen met

terrestris- of xanthopus- of Fl-mannetjes. Er was geen beperking in de vruchtbaarheid. Enkele

waarnemingen over de fysiologie van xanthopus worden meegedeeld : een uitzonderlijke gevoe-

ligheid voor nosemose en de korte diapause bij de koninginnen.

Résumé. Expériments d’hybridation avec Bombus terrestris terrestris (Linnaeus, 1758) et

Bombus terrestris xanthopus Kriechbaumer, 1870 et quelques notes sur la diapause et la

nosemose (Hymenoptera : Apoidea). Des colonies de Bombus terrestris terrestris et B. terrestris

xanthopus étaient élevées en captivité et des copulations entre terrestris reines et xanthopus males

et vice versa étaient observées, ainsi qu’entre les Fl-reines et les males de terrestris ou de xantho-

pus ou de la Fl-génération. II n’y avait pas de limitation dans la fertilité. Quelques observations

sur la physiologie de xanthopus sont rapportées : une susceptibilité exceptionelle pour la nose-

mose et une tendence des reines vers une diapause de courte durée.

Introduction

The long time isolation of the island Corsica pushed the bumblebee popula-

tion there in a divergent development from that of the continent. For exam-
ple, the xanthopus taxon is not only different in coat colour, but also morpho-
logical (e.g. punctuation in the ocellar field) and enzymological differences

exist (KRUEGER, 1951; P. Rasmont, pers. comm.; A. SCHOLL, pers. comm.).

The aim of these experiments is to test if a reproductif barrier is already

established between the two taxa.

Material and methods

Nestseeking xanthopus females were caught at Renno, Corsica on 27-V-

1983 and at Calenzana, Forêt de Bonifatu on 26-V-1982. Some terrestris fe-

males were taken at Wassen (Gotthartpass, Switzerland) while foraging on

willow on 9-IV- 1983. A few more females were taken from a nest (Westerlo,

Belgium, July 1983) containing numerous female pupae. Individuals belon-

ging to the same colonies as the actual females and males were examined
morphologically by Ing. agr. P. Rasmont (Faculté des Sciences agronomi-

ques de 1’État, Gembloux, Belgium) and enzymologically by Prof. Dr. A.
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Scholl (Zoologisches Institut der Universitat Bern, Switzerland) and
identified as Bombus terrestris terrestris or Bombus terrestris xanthopus.

For methods of rearing and hibernation see De JONGHE (1982) and De
JONGHE & RASMONT (1983). In addition some females were given the

possibility to initiate a nest in a natural way in a nestbox provided with

upholsterers cotton and connected with a cage with flowering plants. In

addition some established nests were put in a heated transparant box, with

access to the open air.

Results and discussion

The results presented in table 1 show an unlimited fertility between B.

terrestris terrestris and B. terrestris xanthopus and between their offspring.

Untill further morphological, enzymological or other research should reveal

more differences, these bumblebee taxa should still be regarded as races as it

is the case now (Rasmont, 1983). The haircoat colour of the hybrid offspring

(which will be described in a later paper) resembles very much that of certain

terrestris-forms occurring on the Isle of Elba, where typical terrestris and
xanthopus fly together with intermediate forms (Rasmont, pers. comm.).

This can be explained as a natural hybridation.

no of nest type of Crossing

production

workers females

of

males

83-54 xant. 5 x ten. cf X - X

84-2 X X X

84-3 X X X

84-6
" - - X

84-18 X - -

84-19 X X X

84-20 X X X

84-24 X X X

84-30 X X X

84-31 terr. j x xant. d X - X

84-32 X - X

84-37 X - -

83-52 X - X

84-45 (xant. x terr.) 9 x terr. d X X X

84-46 - - X

84-56 X X X

84-42 (xant. x terr.) 9 x (xant. x terr.) d - - X

84-51 X - X

84-52 X X X

Table 1. Offspring of matings between B. terrestris terrestris (Linnaeus, 1758) and B. terrestris

xanthopus Kriechbaumer, 1870 and their hybrids.

Some biological remarks

High susceptibility to nosemose

The high susceptibility of xanthopus and his hybrids to nosema disease

was very remarkable. During many years of rearing bumblebee colonies, I
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never observed clinical cases. Typical terrestris and other bumblebee colo-

nies, reared at the same time and under the same conditions were ciinically

in good health. In infected colonies, workers, males as well as females could

be ill, not only in winter rearings (when a lack of fresh pollen could be respon-

sible for a decreased resistance), but also in summer with a daily supply of

fresh pollen.

The symptoms were distended abdomen (sometimes telescope-like), para-

lysis of wings, legs, proboscis, and diarrhoea. Moreover and very distressing

in this kind of experiments : a complete lack of sexual attraction and hence

absence of copulation. Microscopie examination of squeezed intestine

showed a mass infection with Nosema sp. spores. Moreover many flagellates

were moving, but it is uncertain if they were pathogenic.

Treatment of already infected colonies with Fumidil B was not successfull.

However, preventif administration precluded clinical outbreaks. By now I

apply Fumidil B in the sucrose solution permanently (500 mg commercial

Fumidil B soluted in 1 1 of a 40% sucrose solution). So far no negative effect

of this treatment could be observed.

The question arises : could a possible absence of Nosema bombi in Corsica

cause an innate lower resistance to that disease, or is it the presence of another

strain of Nosema sp.?

Tendency to a short diapause

Four tests of hibernation in soil were carried out : three in cages with a

bottom of a sand-peat mixture, one in a flying cage (4 x 4 x 4 m) with a natural

soil with a variety of barren and plant covered surfaces and slopes. Table 2

gives the data of hibernation of 56 females. After the latest date of apparition,

all females had finished their hibernation. The mean duration of diapause

takes 125 days. This is roughly half the time required by temperate European
bumblebees (estimated 210-260 days). Another important fact is the sprea-

ding of the apparition over all months of the diapause. This corresponds

with observations in Corsica, where xanthopus is flying practically the year

round (FERTON, 1901).

The maximum day temperature in December, January or February was
often not rising above 4-8°C. A response to an increased temperature could

thus be excluded. I had the impression that rainfall stimulated the leaving of

the hibernacula. This too corresponds with observations in Corsica.

Females of other species (races) (Bombus terrestris terrestris (Tinnaeus,

1758), B. magnus flavoscutel/aris G. & W. Trautmann, 1915, B. cryptarum

(Fabricius, 1776), B. lucorum (Linnaeus, 1761) and B. jonellus (Kirby,

1802), hibernating under the same conditions, remained in the soil till March
or April. As can be seen in tabel 2, also the hybrid offspring (( terrestris x

xanthopus)F1 female) had a shortened diapause. The tendency to a short

diapause seems to be genetically fixed.
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Table 2. Dates and duration of diapause of xanthopus and ( terrestris x xanthopus)F \-fema\es in

captivity.

Test 1. Diapause of 15 xanthopus females in a cage with soil of sand/peat mixture.

Date of entering

diapause

Number
of

females

Date of ending

diapause

Approximate dura-

tion of diapause

(in days)

28-VIII-1983 till

10-IX-1983

appr. 3-IX-1983 (*)

1

1

2

6

2

1

2

15

27-X-1983

5-X 1-1983

22-XII-1983

24-XII- 1983

30-XII- 1983

4-

II-1984

5-

11-1984

54

63

110

112

118

154

155

1 14 (mean)

Test 2. Diapause of 10 xanthopus females in a cage with soil of sand/peat mixture.

Date of entering

diapause

Number
of

females

Date of ending

diapause

Approcimate dura-

tion of diapause

(in days)

5-IX-1983 till 1 25-X-1983 43

20-IX-1983 4 19-1-1984 129

appr. 12-IX-1983 (*) 1 5-II-1984 146

1 7-II-1984 148

1 11-11-1984 152

2

10

18-11-1984 159 (**)

132 (mean)

Test 3. Diapause of 5 (terrestris x xanlhopus)F \-hma\ts in a cage with soil ofsand/peat mixture.

Date of entering

diapause

Number
of

females

Date of ending

diapause

Approximate dura-

tion of diapause

(in days)

appr. 7-VIII-1983 (*) 1

1

1

2

5

27-V1II-1983

17-IX-1983

31-X1I-1983

22-III-1984

20

41

145

228 (**)

132 (mean)

(*) : As the females were not marked, individual entering or ending diapause could not be

observed. Therefore, the dates are approximatif.

(**) : These females were dug up by myself. They were the last ones in their hibernacula. They are

considered here as if they were appeared spontaneously.
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Test 4. Diapause of 26 xanthopus females in a flying cage with natural soil.

Date of entering

diapause

Number
of

females

Date of ending

diapause

Approximate dura-

tion of diapause

(in days)

appr. 1-VII1- 1982 1 14-X-1982 74

1 17-X-1982 77

1 25-X-1982 85

1 4-XI-1982 95

6 6-XI-1982 97

1 7-XI-1982 98

2 9-XI-1982 100

1 10-XI-1982 101

1 5-XII- 1 982 126

4 1 9-XII- 1 982 140

4 16-1-1983 168

1 12-11-1983 195

1 21-11-1983 204

1

26

1 l-III- 1 983 222

127 (mean)
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Boekbesprekingen

Hubbar, C.E. : Graser (Beschreibung, Verbreitung, Venvendmg)
12 x 18,5 cm, 475 p., 163 figuren. Verlag Eugen Ulmer, Postfach 70 05 61, D-7000 Stuttgart 70,

1985, geplakt, DM 29,80 (Uni-Taschenbücher 233)

Het huidige boek is een tweede editie van het in 1973 voor het eerst in de Duitse taal verschenen

werk. Deze tweede uitgave is een vertaling van de derde Engelse editie «Grasses, a Guide to their

Structure, Identification, Uses and Distribution in the British Isles». De vertaling was in handen

van Dr. P. Boeker die de gegevens aanpaste aan het duitssprekende taalgebied.

De determineertabel laat toe de grassen te determineren aan de hand van bloeiende of niet

bloeiende stengels, of met de zaden. Komt men tot een determinatie tot op de soort, dan raadt de

auteur toch aan om steeds de afbeeldingen te vergelijken en de beschrijvende tekst grondig na te

lezen. De afbeeldingen staan telkens op de linkerbladzijde afgedrukt. Ze bevatten schetsen van de

volledige plant, de bloeiwijze, het bloempje, de zaden enz. Op de rechterbladzijde staat dan de

begeleidende tekst met vooral informatie over de verschillen tussen nauw verwante soorten, maar
ook over de verspreiding, het voorkomen, de variabiliteit enz.

Naast de inleidende determineertabel, komen in het boek verder nog speciale tabellen voor om
de grassen te determineren aan de hand van de vegetatieve kenmerken en de zaden. Er zijn ook

tabellen voor het onderscheiden van de ondersoorten van Festuca rubra L., van de verschillende

soorten voedergrassen, van de verschillende soorten grassen die geschikt zijn voor tuin- en park-

aanleg. Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de bespreking van grassen als voedergewassen,

sier- en bermplanten enz.

Dit Uni-Taschenbuch richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in de grassen. Het is in de

eerste plaats bedoeld als determineerwerk, maar levert ook heel wat andere informatie over het

onderwerp. Het feit dat het boek geplakt is en niet genaaid, kan misschien bij veelvuldig gebruik

in het veld tot snelle beschadiging leiden.

W. De Prins

Nienhaus, F. : Viren, Mykoplasmen und Rickettsien (Parasiten an der Schwelle des Lebendigen)

12 x 18,5 cm, 264 p., 49 figuren. Verlag Eugen Ulmer, Postfach 70 05 61, D-7000 Stuttgart 70,

1985, geplakt, DM 23,80 (Uni-Taschenbuch 1361)

Menige rupsenkweek is door onbekende oorzaken mislukt. In vele gevallen was dat het gevolg

van een virusinfectie. Het onderwerp van dit boek bestaat nu juist uit deze kleine levenswezens

die zowel in planten als dieren (inclusief de mens) en zelfs in micro-organismen dikwijls ernstige

ziekten veroorzaken. Het gaat om de kleinste parasitaire vormen die bekend zijn.

Het boek is opgevat als basiswerk waarin men snel uitgebreide informatie over het onderwerp

kan terugvinden. Achtereenvolgens worden besproken :de indeling van virussen, hun ultrastruc-

tuur en morfologie, laboratoriumtechnieken, het infectieproces, het ontstaan van de ziekte en de

symptomen, besmetting en epidemiologie, bestrijding.

De auteur veronderstelt bij de lezer een heleboel basiskennis over chemie, fysiologie e.d. zodat

het boek zeker niet eenvoudig te lezen is. Toch is de inhoud zeer overzichtelijk ingedeeld en

worden belangrijke delen (zoals definities) op grijze ondergrond gedrukt zodat ze duidelijk

opvallen.

W. De Prins
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Nieuwe vindplaatsen van Hololepta plana (SULZER) in België

en Nederland (Coleoptera : Histeridae)

door

Jan Bosselaers

Abstract. New localities for Hololepta plana (Sulzer) in Belgium and the Netherlands (Coleopte-

ra : Histeridae). Hololepta plana (Sulzer) has been reported from four new localities in Belgium

and one (probably the first) in the Netherlands. The species can no longer be considered rare in

Belgium and it seems to be firmly established over most of the country now. The present high

death rate among poplar trees may have enabled the beetle to extend its areal rapidly.

Résumé. Nouvelles localités pour Hololepta plana (Sulzer) en Belgique et aux Pays-Bas (Co-

leoptera : Histeridae). Hololepta plana (Sulzer) a été signalée de quatre nouvelles localités en

Belgique et une seule (probablement la première) aux Pays-Bas. L’espèce ne peut plus être consi-

dérée comme rare en Belgique et elle semble être présente maintenant dans la majorité du terri-

toire. La mortalité élevée de peupliers qui se manifeste aujourd’hui pourrait être une cause de

1’extension rapide de 1’aire de répartition de ce coléoptère.

In een vorige mededeling meldde ik de eerste vondst van Hololepta plana

(SULZER) in Belgische Limburg (fig. 1,7). De soort was op dat moment voor

België uit de literatuur bekend van 6 vindplaatsen in het zuiden van het land

(Bosselaers, 1984). Inmiddels werden mij uit onze streken verscheidene

nieuwe vindplaatsen gerapporteerd, waarvan ik de gegevens in deze bijdrage

samenbreng.

Van Stalle en BOSMANS (in litt.
, 1984) meldden één dood exemplaar

onder populiereschors, gevonden te Welle (bij Aalst) op 17--IV-1976 (fig. 1,8).

P. POOT (in litt., 1984) deelde mij - zonder datum - een tot hiertoe niet gepubli-

ceerde vondst uit Echt in Zuid-Limburg mee, ook onder populiereschors (fig.

1,9). Mogelijk is dit de eerste waarneming in Nederland. W.O. De PRINS (in

litt., 1984) bezorgde mij een opgave van P. SCHOOLMEESTERS over twee

vindplaatsen in het Leuvense : Neerijse, 3 en 9-III- 1984 en Heverlee, Eigenho-

venbos, 8 en 25-III-1984 (fig. 1,10). Op beide vindplaatsen werden verscheide-

ne levende exemplaren aangetroffen onder de schors van rechtopstaande of

gevelde dode populieren. Volgens SCHOOLMEESTERS is H. plana in de Dijle-

vallei vrij algemeen geworden als gevolg van het massaal afsterven van popu-
lieren in de streek. Tijdens een terreinexcursie te Heverlee (29-III- 1984) kon ik

dit bevestigd zien : na nauwelijks een kwartier zoeken trof ik al drie exempla-

ren aan onder de schors van een gevelde populier. Ten slotte bereikte mij

kortgeleden een opgave van E. JELASSICS (in litt., 1985), die de soort in grote

aantallen aantrof onder de schors van dode populieren te Hoeselt op 12-III-

1985 (fig. 1,11).

Deze gegevens zullen ongetwijfeld nog kunnen aangevuld worden met vele

andere recente vondsten in ons land. H. plana kan daarom volgens mij niet

langer beschouwd worden als zeldzaam in België. De soort heeft blijkbaar

haar areaal de laatste jaren snel uitgebreid en komt nu over vrijwel heel het

land verspreid voor. Alleen in de Noorderkempen kon ik tot nu toe geen vind-

plaatsen lokaliseren. De huidige grote sterfte onder populieren, waarvan de
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Figuur 1 : Vindplaatsen van H. plana (Sulzer) in België en Nederland (UTM-rooster).

Verklaring in de tekst.

Distribution of H. plana (Sulzer) in Belgium and the Netherlands (UTM-gnd).

Further explanation in text.

reden mij onbekend is, zal deze opvallende opmars van H. plana zeker in de

hand gewerkt hebben.

Literatuur

Bosselaers, J., 1984. Hololepta plana (Sulzer) in the north-east of Belgium (Coleoptera : Histe-

ridae). Phegea 12 : 51-54.

Bosselaers J. : Stichting Limburgs Landschap, Korenbloemstraat 10, B-2340 Beerse.

26



Enkele merkwaardige Pipunculidae uit Les Epioux (Provincie

Luxemburg) (Diptera)

door

M. De Meyer *

Abstract. Some remarkable Pipunculidae from Les Epioux (Prov. Luxemburg) (Diptera).

During 1984 some interesting Pipunculidae were caught with Malaise traps at Les Epioux (prov.

of Luxemburg). Their distribution is discussed in relation to former records from Belgium and

Europe. A species new to the Belgian fauna was found : Eudorylas kowarzi (Becker, 1897).

Résumé. Quelques remarquables Pipunculidae du site «Les Epioux» (prov. Luxembourg)

(Diptera). Au cours de 1’année 1984 furent récoltés quelques Pipunculidae intéressants au site

Les Epioux (prov. Luxembourg), a 1’aide de pièges Malaise. Leur répartition est comparée avec

des données antérieursde Belgique et d’Europe. D’autre part, une espèce nouvelle pour la faune

beige fut trouvée : Eudorylas kowarzi (Becker, 1897).

Inleiding

In 1985 werd een studiedokument van het Koninklijk Belgisch Instituut

voor Natuurwetenschappen (K.B.I.N.) samengesteld aangaande de Pipuncu-

lidaefauna van België (De Meyer & De Bruyn, in press). Hiervoor werd een

hoeveelheid materiaal afkomstig uit privécollecties en uit de verzameling van

het K.B.I.N. gereviseerd. Het resultaat was 29 soorten nieuw voor de Belgi-

sche fauna wat het totaal op 72 bracht. Ook konden een aantal vaststellingen

gedaan worden aangaande de verspreiding van sommige soorten. Met 72

soorten die tot nu reeds gemeld zijn (dit getal benadert het aantal van Groot-

Brittannië : 78) (COE, 1966; Stubbs, 1980) en overtreft ruimschoots de mel-

dingen uit de omliggende landen) en met de aanzienlijke informatie qua ver-

spreiding en fenologie van de algemene soorten, dachten we een redelijk goed
beeld te hebben van de Belgische Pipunculidaefauna. Dat alles relatief is,

bleek toen we onlangs een verzameling van deze onopvallende vliegjes toege-

stuurd kregen door Dr. C. GASPARD en Dr. C. VERSTRAETEN (Faculté des

Sciences agronomiques de 1’État, Gembloux) afkomstig van Les Epioux

(provincie Luxemburg). Tussen dit materiaal werd een nieuwe soort voor de

Belgische fauna gevonden (Eudorylas kowarzi) en enkele andere merkwaardi-

ge en ‘zeldzame’ soorten. Ook werd een afwijkend exemplaar gevonden van

Cephalops furcatus wat nieuwe informatie verstrekte aangaande de status

van het taxon Cephalosphaera (De Meyer, in prep.). Een aanvulling op het

studiedokument bleek dus reeds noodzakelijk.

Resultaten

In totaal werden 86 exemplaren gevonden, behorende tot minstens 16

soorten (tabel 1). Chalarus soorten kunnen op dit moment niet met zekerheid

tot op de soort worden gedetermineerd. De meest algemene soorten zijn

Alloneura sylvatica (41 ex.) en Pipunculus campestris (15 ex.). Dit zijn ook
zowat de meest algemene soorten, zowel in België als in de rest van West-

* I.W.O.N.L. bursaal.

Phegea 14 (1) : 27-29 (1 januari 1986) 27



Europa. Verder moet hier nog worden opgemerkt dat dit materiaal in 1984

met Malaisevallen werd verzameld en dat deze vallen niet gedurende het

volledige jaar operatief waren maar slechts gedurende enkele maanden. Dit

verklaart ondermeer het relatief laag aantal individuen. De meest interessante

soorten zullen nu meer in detail besproken worden.

Eudorylas kowarzi (Becker, 1897)

Deze soort is nieuw voor de Belgische fauna. Er werd slechts één vrouwelijk

exemplaar aangetroffen. Eudorylas kowarzi is een relatief grote vlieg (vleugel-

lengte 5,25-6 mm volgens COE, 1966) binnen de familie der Pipunculidae.

Het is een typische Eudorylas soort door zijn matte, bruinzwarte kleur. De
ovipositor heeft een vrij grote basis en de boor is duidelijk langer dan de basis

en is sterk naar boven gebogen. Er zijn enkele problemen voor een acurate

determinatie omdat deze soort slechts in enkele sleutels vermeld wordt. Sack
(1935) en BANKOWSKA (1973) vermelden alleen het mannetje terwijl COE
(1966) alleen het vrouwtje vermeldt en een vraagteken plaatst bij de naam.
Hij geeft echter nergens een verklaring voor deze twijfel. Zolang we dus geen

mannetjes aantreffen, is het voorkomen niet voor 100% zeker. Volgens SACK
(1935) komt E. kowarzi voor in Centraal-Europa en het Middellandse-Zee-

gebied. Ze wordt door COE (1966) van Groot-Brittannië gemeld en door
BANKOWSKA (1973) van Polen.

Alloneura palliditarsis (COLLIN, 1931)

Deze soort werd tot nu slechts op drie andere plaatsen gevonden in België

(Chödires en Sy (prov. Liège) en Treignes (prov. Namur)). Het is een zeld-

zame soort en is buiten België alleen nog maar gemeld van Groot-Brittannië

(Coe, 1966) en Tsjechoslowakije (Lauterer, 1981). Alloneura palliditarsis

is duidelijk te onderscheiden van andere Alloneura soorten door de zwarte

humeri.

Pipunculus fonsecai COE, 1966

Dit is de tweede melding van deze soort in België. Voordien was er één

vrouwelijk exemplaar gevangen te Genval (prov. Brabant) door A. Tannoir.
Ook deze soort is voor zover wij weten nog alleen maar gemeld van Groot-

Brittannië (COE, 1966) en Tsjechoslowakije (Kozanek, 1981).

Pipunculus spinipes MEIGEN, 1830

Tot nu toe was deze soort in België alleen nog maar gemeld van kalkrijke

streken zoals Sint-Pietersberg, de fagne calcaire van de Viroinval en de om-
streken van de Gaumes. Les Epioux past helemaal niet in dit kader hoewel het

vrij dicht tegen de Gaume is gelegen. Toch duidt deze melding aan hoe voor-

zichtig we moeten omspringen met de interpretatie van de voorlopige ver-

spreidingskaarten.

Cephalops carinatus (VERRALL, 1901)

Een sterk op de species van het genus Pipunculus gelijkende soort, maar het

vertoont toch het karakteristiek kenmerk van Cephalops soorten (i.e. de twee

rijen haren op de thorax). Deze soort was tot nu toe alleen maar gevonden te
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Treignes (prov. Namur). Verder is deze soort alleen gemeld van Groot-

Brittannië (Coe, 1966) en Finland (Hackmann, 1980).

Cephalops vestitus (BECKER, 1900)

Volgens SACK (1935) is dit een Centraaleuropese soort. Ze werd tot nu toe

nog maar op twee plaatsen gevonden in België, beide aanzienlijk noordelijker

gelegen dan deze vondst uit Les Epioux. Er werden in alle gevallen enkel

vrouwelijke exemplaren gevonden, die gemakkelijk te herkennen zijn door de

grote en sterk gebogen ovipositor.

Soort aantal <ƒ aantal g

Chalams sp. 5

Dorylomorpha confusa (Verrall, 1901) 1

Alloneura geniculata (Meigen, 1824) 1 1

Alloneura kuthyi Aczel, 1944 1

Alloneura palliditarsis (Collin, 1931) 3

Alloneura sylvatica (Meigen, 1824) 23 18

Pipunculus campestris Latreille, 1804 4 11

Pipunculus fonsecai Coe, 1966 1

Pipunculus spinipes Meigen, 1830 1

Pipunculus thomsoni Becker, 1897 2

Cephalops aeneus Fallen, 1810 1

Cephalops carinatus (Verrall, 1901) 1 2

Cephalops furcatus (Egger, 1860) 1

Cephalops obtusinervis (Zetterstedt, 1844) 1

Cephalops semifumosus (Kowarz, 1887) 6

Cephalops vestitus (Becker, 1900) 1

Eudorylas kowarzi (Becker, 1897) 1

Tabel 1 : Lijst der Pipunculidae aangetroffen in de Malaisevallen te Les Epioux

Referenties

Bankowska, R., 1973. Muchowski, Diptera Pipunculidae. Klucze Oznacz. Owad. Pol. 28(33), 52

Coe, R.L., 1966. Diptera Pipunculidae. Handb. Ident. Br. Insecls X.2(c), 83 p.

De Meyer, M., in prep. On the taxonomie rank of the taxon Cephalosphaera Enderlein, 1936

(Diptera, Pipunculidae).

De Meyer, M. & L. De Bruyn, in press. On the occurrence of Pipunculidae (Diptera) in Belgium.

studiedokument K.B.I.N.

Hackmann, W., 1980. Enumeratio Dipterorum Fennica. Helsinki, 164 p.

Kozanek, M., 1981. Genus Pipunculus Latreille (Diptera, Pipunculidae) in Czechoslovakia.

Annot. Zool. Bot. Bratislava 142 : 1-16.

Lautere, P., 1981. Contribution to the knowledge of the family Pipunculidae of Czechoslovakia

(Diptera). Acta Mus. Moraviae Sci. nat. 66 : 123-150.

Sack, P., 1935. Dorylaidae (Pipunculidae). Fliegen palaearkt. Reg. 4(4) Nr. 32 : 57 p.

Stubbs, A.E., 1980. The largest pipunculid in the land : Nephrocerus scutellata (Macquart,
1834) (Diptera, Pipunculidae) new to Britain, with observations on its behaviour in

Greece. Proc. Trans. Br. ent. nat. Hist. Soc. 13 : 46-48.
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Boekbespreking

Slack, A. : Karnivoren

27 x 21 cm, 272 p., 16 kleurfoto’s, 106 zwartwit-foto’s en 70 tekeningen. Verlag Eugen Ulmer,

Postfach 70 05 61, D-7000 Stuttgart 70, 1985, in linnen gebonden met kleuromslag. DM 88,-

Een boek over de biologie en de cultuur van insektenvangende planten. Deze groep van plan-

ten is zeker een afzonderlijke studie waard. Niet alleen omdat die planten zo merkwaardig zijn

omwille van een eigenschap kleine dieren te vangen en deze dan nog te verteren en ze te gebruiken

als een aanvullende voedselbron, als de unieke manier, hoe ze ertoe gekomen zijn, hun blad zo

te wijzigen dat er een zeer vernuftig vangsysteem uit gevormd is.

De als beweeglijke lijmroeden functionerende tentakels van de Zonnedauw, de als klemijzers

toeklappende kaken van de Venusvliegenval of de met geraffineerde valkuilen werkende Beker-

planten brengen de leek dermate in verbazing dat hij dit alles eerder aan science-fiction dan aan

de werkelijkheid toeschrijft. Het ongewone tot onbegrijpelijke voorkomen van deze planten is

al vreemd genoeg. Daarbij komen dan nog de zeer verscheidene en dikwijls verbazingwekkende

technische snufjes als verleidingsmethoden om de prooi in de val te lokken.

Het boek «Karnivoren» beschrijft de spitsvondige technieken en methoden, waarmee de vlees-

etende planten hun buit lokken, bemachtigen en verorberen, tot in alle bijzonderheden, en dit

geïllustreerd met kleurfoto’s en duidelijke tekeningen. A. Slack behandelt hierover al de geslach-

ten uit de gehele wereld. Hij beschrijft de hele plant, zijn bouw en de werking van zijn specifieke

val. Van geslachten met teveel soorten heeft hij deze gekozen die de kenmerken van een bepaald

type bezitten, met de voorkeur voor de aantrekkelijke soorten die al in cultuur zijn.

Van het Europese verspreidingsgebied wordt de lezer gevoerd naar de bergen van Borneo, door

de Australische savanne tot in de moerassen van de Amazonewouden. Hij leert planten kennen

die microscopisch kleine diertjes buitmaken, en andere, waaraan zowel kleine reptielen, zoog-

dieren als vogeltjes kunnen ten offer vallen.

Hoewel dit boek voornamelijk bedoeld is als wetenschappelijk beschrijvend over dit onder-

werp, wordt het meer en meer zeker dat deze vleesetende planten zullen gekweekt worden door

liefhebbers buiten de botanische tuinen. Niet alleen omdat ze zo mooi zijn van vorm of bloemen,

alsmede een vervangmiddel voor de vliegenklopper of spuitbus vooropstellen. Daartoe bevat het

laatste deel een uitgebreide beschrijving van de practische cultuurmethoden waarbij zowel alge-

mene als voor verdere specialisatie kweek en zelfs hybridisatie, richtlijnen verstrekt worden.

Het is een prachtboek, geschreven in een tekst die voor iedereen begrijpelijk is. Ook voor de

leek die niet met de botanische terminologie vertrouwd is. Daarom is bij de beschrijving van bij-

zondere bladvormen elke moeilijke term vermeden. En daar waar dat niet mogelijk was, wordt de

betekenis van deze woorden nog eens extra uitgelegd in een afzonderlijke woordenlijst. Wie dit

boek in handen gehad heeft, weet voor altijd wat men bedoelt met bekerplanten, actieve en pas-

sieve vliegenvangers, klemvallen of blaasjesvallen. Een insektenliefhebber zal er heel wat

uithalen om zijn vangtechnieken te verfijnen.

ir. V.F. Naveau
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Een meldenswaardige vangst nabij Limoges : Dorcus antaeus

HOPE (Coleoptera : Lucanidae)

door

B. Misonne

Abstract. A remarkable capture near Limoges

:

Dorcus antaeus Hope (Coleoptera : Lucanidae).

On lOth July 1940, the grandfather of the author caught a living specimen of Dorcus antaeus

Hope in the village Pierre-Buffière near Limoges (France). The species occurs in the Far East.

The specimen was probably imported in wood from the former French colony Vietnam.

Résumé. Une remarquable capture effectuée prés de Limoges : Dorcus antaeus Hope (Coleopte-

ra : Lucanidae). Le grand-père de 1’auteur a trouvé en date du 10 juillet 1940unexemplaire vivant

de Dorcus antaeus Hope au petit village du nom de Pierre-Buffière prés de Limoges (France). Ce
coléoptère habite 1’extrême Oriënt. Cet exemplaire nous est probablement parvenu avec un char-

gement de bois du Vietnam, ancienne colonie frangaise.

10 mei 1940... De Duitse inval. Vele Bel-

gen sloegen op de vlucht, vooral naar

Frankrijk. Ook mijn grootvader behoorde

tot deze vluchtelingen. Hij verbleef een

maand bij de Loire en trok dan verder.

Half juni belandde hij in Pierre-Buffière,

een dorpje ten zuiden van Limoges (depar-

tement Haute-Vienne).

Het was volop zomer. Omstreeks 10 juli

maakte mijn grootvader een avondwande-
ling, niet ver van het dorp. Op zeker ogen-

blik hoorde hij een vreemd, gonzend ge-

luid. Toen zag hij 3 meter boven zijn hoofd

een enorme kever vliegen. Zowat 10 meter

verder plofte het insekt neer in een weide.

Met vlugge stappen haastte mijn grootva-

der zich naar de plaats. Nu zag hij dat de

kever een paar vreesaanjagende grijpers

had. Hij nam zijn zakdoek en kon hiermee

de reuzekever vangen. Na de oorlog hing

mijn grootvader hem als trofee aan de

muur in de eetkamer. Soms prikte hij hem
voor de grap op zijn das. Jaren gingen

voorbij...

Insekten boeien mij sinds mijn kleuter-

jaren. In 1965, nauwelijks vier jaar, liep ik

al met een netje de vlinders achterna. Ook
de grote kever op de muur in de eetkamer wekte mijn belangstelling. «Het is

een reusachtig vliegend hert», vertelde mijn grootvader trots. En hiermee

bedoelde hij natuurlijk het groot vliegend hert Lucanus cervus L. Ikzelf heb
nooit wat anders gedacht tot ik in 1984 de verrassing van mijn leven beleefde.

Dorcus antaeus Hope (cf)

(tek. : W. Troukens)
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De heer W. Troukens toonde mij toen een groot vliegend hert van 7,5 cm,

gevangen in de Franse Ardennen. «Een groter exemplaar bestaat er niet», ver-

zekerde hij.

Toen vertelde ik hem over de nog grotere hertkever van mijn grootvader.

De heer TROUKENS bekeek me als een ongelovige Thomas. Zo komt het dat ik

een paar dagen later weer bij hem aanklopte. Ik toonde hem grootvaders

kever. Eén ding werd al vlug duidelijk : het was geen Lucanus cervus L. Er ble-

ken te grote verschillen te bestaan tussen de beide Lucanidae.

De volgende week trok ik met de reuzekever naar het K.B.I.N. te Brussel.

Daar werd het raadsel na lang zoeken opgelost. Wel stond iedereen sprake-

loos en niet zonder reden. Inderdaad, onze reus werd gedetermineerd als

Dorcus antaeus Hope. Deze soort werd in 1842 voor het eerst beschreven en

hoort thuis in het Verre Oosten : Vietnam, India, Bangladesj, Laos en Zuid-

China.

Hoe is deze Dorcus in Frankrijk geraakt? Zo een probleem kan men nooit

met zekerheid achterhalen. Het is wel zo dat Vietnam in 1940 een Franse

kolonie was. Frankrijk voerde waarschijnlijk hout in uit het Verre Oosten

en misschien kwamen hiermee toevallig enkele larven mee. Bovendien ligt het

dorpje Pierre-Buffière op de internationale spoorwegroute Parijs-Limoges-

Toulouse-Barcelona.

Misonne B. : De Schrieken 3, B-2391 Poppel.

Afmetingen

Totale lengte, grijpers inbegrepen :

Kaaklengte :

Lengte van de dekschilden :

mannetje wijfje

85 mm 50 mm
25 mm 10 mm
21 mm 21 mm
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Bijdrage tot de kennis van de verspreiding in België van de soorten

uit de familie Eumenidae (Hymenoptera)

door

K. Janssens

Abstract. On the distribution in Belgium of some species of Eumenidae (Hymenoptera). This

paper contains the list of Eumenidae species determined by Prof. J. Leclercq. Most of the speci-

mens were collected by me in the province Antwerp and by C.J. Segers at Mussy-la-Ville (prov.

Luxemburg). 1969 was very favorable for the genus Ancistrocerus, not less than 8 different species

were observed. Nests were found in niches, against beton poles and fences.

Résumé. De la répartition de quelques espèces de lafamilie des Eumenidae (Hymenoptera) en Bel-

gique. Cet article contient la liste des Eumenidae déterminés par le prof. J. Leclercq. La plupart

des exemplaires ont été récoltés par 1’auteur dans la province d’Anvers et par C.J. Segers a

Mussy-la-Ville (prov. Luxembourg). L’année 1969 fut excellente pour le genre Ancistrocerus, en

effet, pas moins de 8 espèces différentes ont pu être observées. Les nids ont été trouvés dans des

trous de murs, contre des piliers en béton et des clötures.

Na herziening van de determinaties van de exemplaren uit de familie Eume-
nidae door Prof. J. Leclercq, waarvoor mijn hartelijke dank, ziehier de lijst

van de verzamelde dieren. Deze exemplaren werden hoofdzakelijk verzameld

in de provincie Antwerpen en door de heer C.J. SEGERS te Mussy-la-Ville

(prov. Luxemburg). Terwijl de soorten uit het genus Eumenes in de provincie

Antwerpen zeer zelden blijven, zijn er enkele andere soorten metselwespen

regelmatig te vinden, o.a. Ancistrocerus gazella, nigricornis, paritienus, parie-

tum, trifasciatus en Symmorphus mutinensis.

Voor het genus Ancistrocerus was het jaar 1969 bijzonder gunstig; niet min-

der dan 8 verschillende soorten werden er toen genoteerd. Nesten werden
gevonden in muurholten, tegen betonpalen en afsluitingen. Te Antwerpen
nestelde A. gazella zelfs in een opening van een parlofoon aan de deur van een

appartementsgebouw.

Eumenes pedunculatus Panzer Turnhout 6-VIII- 1978 5 H. Henderickx

Eumenes papillarius Christ Wiers 16-VIII- 1983 5 Op Eupatorium

Microdynerus exilis Herrich-Schaffer Berlaar 7-VII- 1974 2
Ancistrocerus antilope Panzer * Humain l-VII-1966 q C.J. Segers leg.

Ancistrocerus gazella Panzer Middelkerke 1 l-VII-1954 2
Massenhoven 27-VIII- 196

1

2
Antwerpen 15-IX-1962 2
Berlaar 5-VII-1964 2
Mortsel 13-VII-1969 2
Mortsel 1 0-VIII- 1 969 cf Op Heliopsis

Mortsel 19-VIII- 1969 2 <ƒOp Heliopsis

Deurne 22-VIII-1969 cf Op Tanacetum
Berlaar 12-VII- 1970 2
Deurne 1-VIII- 1970 2
Kessel 5-IX-1971 2
Berlaar

Mussy-la-Ville

23-VII-1972 22
Talrijk

* Dit exemplaar werd door mij verkeerdelijk als A. reniformis Gmelin gedetermineerd en alzo
vermeld in het artikel «Enkele notities over Hymenoptera uit de Gaume» (Phegea 9 : 5).
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Ancistrocerus nigricornis Curtis Bevel 21-VII-1965 $
Hulshout 19-V-1966 $
St.Job-in’t-Goor 8-VI1I-1966 2
St.Job-in’t-Goor 21-VII-1968 cf

Berlaar 25-V-1969 <fq

Mortsel 10-VIII- 1969 é Op Heliopsis

Mortsel 1 8-VI II- 1 969 2 6 Op Heliopsis

Antwerpen 2-IX-1969 c/
Berlaar 20-V-1973 2
Nijlen 13-V-1979 2
Mussy-le-Ville 3-VII- 1983 2^

Ancistrocerus oviventris Wesmael Gestel 25-V-1969 cf

Ancistrocerus parietinus Linnaeus Berlaar 24-V-1964 cf

Berlaar 29-VI-1969 2
Berlaar 21-VII-1970 cf

Mussy-la-Ville 30-VII-1972 2
Kessel 9-VII- 1975 2
Zwijndrecht 1 0- VII- 1976 q B. Maes leg.

Zwijndrecht 14-VI-1977 q B. Maes leg.

Mussy-la-Ville 26-VI-1983 2
Ancistrocerus parietum Linnaeus Antwerpen 19-VIII- 1918 5 F. Bastin leg.

Brasschaat 1-VIII- 195

1

q M. Claes leg.

Antwerpen-L.O. 16-IX-1951 2
Mortsel 1 8-VIII- 1 969 er Op Heliopsis

Deurne 22-VIII- 1969 3 </Op Tanacetum

Mussy-la-Ville 1 8-VII- 1970 cf

Mussy-la-Ville 8-VII-1971 cf

Zwijndrecht 10-VII- 1976 q B. Maes leg.

Berlaar 2 1 -IX- 1 980 q Op Aralia elato

Elsenborn 20-VI-1983 o Koen Janssens

Mussy-la-Ville 1 3-VIII- 1 983 2 cf

Mussy-la-Ville 17-VIII-1983 2
Mussy-la-Ville 30-VIII- 1983 2

Ancistrocerus quadratus Panzer Gestel 10-VII- 1960 2
Mussy-la-Ville 9-VII-1962 9 .

Mussy-la-Ville 20-VII-1964 cf

Mussy-la-Ville 9-VII-l 969 2
Mussy-la-Ville 14-VII-1969 2
Marbehan 7-VIII- 1970 2
Ekeren 20-VI I- 1 97

1

2
Mussy-la-Ville 6-VII-1977 cf

Mussy-la-Ville 8-VII-1977 2
Ethe 26-VII-1977 q C.J. Segers leg.

Ancistrocerus trifasciatus Müller Sint-Idesbald 20-VIII-1964 2
Kalmthout 1 3-VIII- 1 965 q A. Van Gooi le

Geel 28-VI-1966 2
Berlaar 7-VIII- 1966 cf

Berlaar 13-X-1968 2
Mortsel 10-VIII-1969 q Op Heliopsis

Mortsel 1 8-VIII- 1969 q Op Heliopsis

Mortsel 19-VIII- 1969 2 cf

Deurne 22-VIII- 1969 q Op Tanacetum

Berlaar 28-V-1971 3 cf

Berlaar 30-V-1971 cfo

Berlaar 1 -VI- 1971 3 cf
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Symmorphus crassicomis Panzer Nadrin 1 1-VIII- 1953 2
Mussy-la-Ville 6-VII-1971 9

Symmoprhus graci/is Brullé Gestel 5-VI-1960 2
Mussy-la-Ville 1 1 - VII- 1 97

1

2
Mortsel 22-V-1972 tf

Mussy-la-Ville 8-VII- 1977 2
Symmorphus mutinensis Baldini Wilrijk 14-VI-1968 ff

Ekeren 6-VIII- 1970 2
Mussy-la-Ville 1 3-VI I- 1970 2
Lichtaart 29-VIII- 1972 g W. De Prins lej

Mortsel 6-V1I-1975 2
Zwijndrecht 20-VI-1976 g B. Maes leg.

Zwijndrecht 10-VII-1976 2
Virton 16-VIII- 1976 2 C.J. Segers leg.

Mol 3 1-VII- 1978 q H. Henderickx

Janssens K. : Korte Leemstraat 15a, B-2018 Antwerpen.

Boekbespreking

Reichholf-Riehm, H. & G. Chr. Luquet : Les papillons.

12,5 x 19,5 cm, 288 p., 579 kleurfoto’s, 160 tekeningen, Éditions Les Presses de la Cité, Départe-

ment Solar, 76, rue Bonaparte, F-75006 Paris, 1985, gebonden, FF 60,- (ISBN 2-263-834-9)

Dit boek is meer dan een vertaling uit het Duits. Om het in overeenstemming te brengen met de

moderne inzichten in nomenclatuur en systematiek werd heel wat aan de originele tekst veran-

derd. Er kwamen zelfs enkele tekstfiguren bij. Naast dagvlinders en de meest opvallende nacht-

vlinders, worden ook heel wat minder attractieve soorten behandeld, tot zelfs Microlepidoptera

toe, al spreekt het vanzelf dat de meeste aandacht naar de bont gekleurde soorten gaat.

Alle opgenomen soorten worden op gelijkaardige manier behandeld : volledige Latijnse naam
en populaire Franse naam, eventuele aanduiding dat het om een beschermde soort gaat. Daarna
worden de kenmerken besproken waardoor de soort zich van verwante soorten onderscheidt.

Er wordt aangeduid in welke biotopen de soort voorkomt en in welke gebieden ze verspreid is.

Veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van de soort, de redenen van eventuele achter-

uitgang, de vliegtijd, de fenologie van de rups, de voedselplanten. Soms worden aan deze gege-

vens nog diverse waarnemingen toegevoegd over verschillende onderwerpen zoals : variabiliteit,

verwante soorten enz. Het valt te waarderen dat de auteur stelling durft te nemen tegenover de

gangbare overtuiging van zovele vermeende natuurbeschermers die denken dat een vangverbod

enige oplossing kan brengen in de achteruitgang van talrijke soorten. Zo schrijft hij o.a. bij Par-

nassius mnemosyne : «Les interdictions de capture prononcées dans plusieurs pays n’ont nulle-

ment freiné sa régression. Seule une protection intégrale de ses biotopes pourrait encore sauver

cette espèce de 1’extinction définitive».

De tekst wordt verlucht met 160 pentekeningen van rupsen, poppen, vleugeldetails e.d.

Sommige van deze tekeningen zijn gekleurd. Het hoofddeel van de illustraties wordt echter

gevormd door de kleurplaten op de rechterbladzijden die steeds tegenover de tekst van de afge-

beelde soort staan. Deze foto’s (bijna 600) zijn zonder meer van uitzonderlijk goede kwaliteit.

Ze zijn uiterst scherp en kleurecht. De meeste foto’s werden in de vrije natuur gemaakt. Wanneer
geen foto’s uit de natuur voorhanden waren, werden opgezette exemplaren gefotografeerd op
zwarte achtergrond. Er komen enkele onnauwkeurigheden voor : zo werd naast de tekst over

Drepanafalcataria L. een foto van D. curvatula Bkh. afgedrukt en de foto bij Argyresthia pruniella

Cl. beeldt in feiteA curvella L. af. Het boek bevat ook enkele fotoreeksen die de metamorfose van

enkele soorten in beeld brengen.
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Het boek bevat veel meer informatie dan men zou verwachten van een werkje van dergelijk

formaat. Er is dan ook niet veel wit op de bedrukte pagina’s. In het totaal worden 468 Europese
soorten behandeld. Het boek is gedrukt op stevig papier en degelijk ingebonden. Door de

combinatie van de prachtige illustraties en de lage prijs, kan ik het boek aan iedereen aanbevelen.

W. De Prins
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Een merkwaardige vondst van Bembidion stomoides DEJEAN,

1831 (Coleoptera : Carabidae)

door

R. Van den Heuvel & K. Desender

Abstract. A remarkable capture of Bembidion stomoides Dejean, 1831 (Coleoptera : Carabi-

dae).- On the 2 1 st of May and the 16th of June 1985 several specimens of Bembidion stomoides

were caught at Neerijse (Belgium, prov. Brabant). They werecollected alongthe Dijle river under

the leaves of Petasites. This carabid beetle shows a european montane distribution and is very

rare in lowlands.

Résumé. Une capture remarquable de Bembidion stomoides Dejean, 1831 (Coleoptera : Cara-

bidae).- Plusieurs exemplaires de Bembidion stomoides ont été recoltés le 21 avril et le 16 juin 1985

a Neerijse (Belgique, prov. Brabant) au bord de la Dyle. lis se cachaient sous les feuilles des Peta-

sites. L’espèce, qui a une répartition européenne limitée aux régions montagneuses et est trés rare

dans les plaines.

Op 2 1 -IV- 1985 en 16-VI-1985 werden in totaal 7 exemplaren gevangen van

Bembidion stomoides Dejean in het «Groot-Broeck» te Neerijse (Brabant).

De kevers bevonden zich op de oever van de Dijle en hielden zich verborgen

onder Petasites-bladeren samen met nog andere Bembidion-soorten, Asaphi-

deon flavipes en Trechoblemus micros.

B. stomoides is een zuiver Europese soort met montane verspreiding tot in

de Alpen, Pyreneeën en Kaukasus (TURIN, 1981). Volgens FREUDE et al.

(1976) is het een boreomontane soort; ze zou vooral voorkomen langs bescha-

duwde bosbeken, maar is steeds zeldzaam. Volgens Jeannel (1941) is de

soort zeer uitzonderlijk te vinden in het laagland. Dit maakt de huidige vind-

plaats van de soort des te opmerkelijker.

B. stomoides is een constant gevleugelde soort waarbij de vliesvleugels

niettemin reeds vrij sterk gereduceerd zijn zodat de soort waarschijnlijk slecht

vliegt en zich bijgevolg moeilijk kan verspreiden. B. stomoides is in ieder geval

bij ons zeer zeldzaam. Voor België zijn immers slechts de volgende gegevens

bekend :

j
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1. Hockai 189? leg. Everts

2. Houthem (Limburg) 189? leg. Everts

3. Munsterbilzen 189? leg. Everts

4. Solière (Huy) IX-1924 leg. Fagel (1 ex.)

5. Duffel (Nete) 07-V-1938 leg. Fagel (1 ex.)

6. Bévercé (Warche) 20-VI-1954 leg. Derenne
7. Muno 07-VIII- 1 972

8. Buzenol 25-VI-1983 leg. Desender (3 ex.)

9. Neerijse 2 1 -IV- 1985 leg. Van den Heuvel (1 ex.)

16-VI-1985 leg. Van den Heuvel (1 ex.)

Figuur 1 situeert deze meldingen. In Nederland werd de soort tot nog toe

enkel op een aantal plaatsen in Zuid-Limburg aangetroffen (Turin et al.,

1977 ).

Figuur 1 : Verspreiding van Bembidion stomoides in België en het Groothertogdom Luxemburg
(O : waarnemingen voor 1950; • : waarnemingen na 1950).

Tot slot wensen we de heer C. Segers te danken voor de bevestiging van
de determinatie.
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Trekvlinders in 1985, tweede jaarverslag (Lepidoptera)

door

Eddy Vermandel

Abstract. Migrating Lepidoptera in 1985 (second report) (Lepidoptera). Report on the

migrants observed in Belgium in 1985. An abridged version in French and English is added at the

end of the paper.

Résumé. Lépidoptères migrateurs en 1985 (deuxième rapport) (Lepidoptera). Rapport sur les

migrateurs observés en Belgique en 1985. Un sommaire en francais et en anglais a été ajouté en fin

de 1’article.

Inleiding

Het aantal medewerkers aan het Belgische trekvlinderonderzoek heeft zich

in 1985 sterk uitgebreid. In 1984 stuurden 24 medewerkers gegevens in van 49

verschillende vlinderliefhebbers. In 1985 kwamen er gegevens binnen van 88

verschillende personen, ingestuurd door 43 vaste medewerkers. Een ontwik-

keling waar we alleen maar erg blij mee kunnen zijn. Bij het vergelijken van de

aantallen migranten dit jaar t.o.v. vorig jaar, dient vanzelfsprekend met
bovenstaande rekening te worden gehouden. Zo zijn de aantallen van Vanessa

atalanta L. en A utographa gamma L. aanmerkelijk hoger dan in 1984, maar de

werkelijke migratie was waarschijnlijk ongeveer hetzelfde. De woonplaatsen

van de medewerkers laten een ongelijke verdeling over het land zien. Geen
enkele Waalse entomoloog heeft zich in 1985 bij de huidige drie Franstaligen

gevoegd. Gelukkig meldde zich wel een eerste Limburger aan.

Fig. 1 : woonplaatsen medewerkers Fig. 2 : vindplaatsen trekvlinders 1985

Dat niet alleen waarnemingen in de woonplaatsen van de medewerkers zijn

verricht, blijkt uit bijgevoegde kaartjes. Zeeuws-Vlaamse gegevens zijn ook
dit jaar weer in het verslag verwerkt.

Klimatologisch overzicht van 1985

Januari : uitzonderlijk lage temperaturen, een abnormaal lage windsnelheid,

een klein zonneschijntekort en een normale hoeveelheid neerslag.
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Februari : uitzonderlijk veel zon en uitzonderlijk weinig neerslag, bijna zeer

abnormale lage temperaturen en een abnormaal lage gemiddelde

windsnelheid.

Maart : een zeer abnormaal tekort aan zon, abnormaal veel neerslag, normale
gemiddelde temperaturen en een normale windsnelheid.

April : uitzonderlijk veel neerslag en abnormaal weinig zon, maar de maand-
waarden van de temperaturen en de wind waren normaal.

Mei : normale maandwaarden van de temperaturen, de zonneschijnduur, de

neerslag en de wind.

Juni : een zeer abnormaal teveel aan neerslag en een zeer abnormaal tekort

aan zon, maar de maandwaarden van de temperaturen en de windsnel-

heid waren normaal.

Juli : normaal voor de maandwaarden van de temperatuur, de zonneschijn,

de neerslag en de windsnelheid.

Augustus : ook deze maand was normaal wat betreft de maandwaarden van

de temperaturen, de zonneschijn, de neerslag en de windsnelheid.

September : een zeer abnormaal tekort aan neerslag en van de windsnelheid;

de gemiddelde temperatuurwaarden en de totale zonneschijnduur

waren normaal.

Oktober : zeer abnormaal lage waarde van de neerslag en de gemiddelde

windsnelheid; er was trouwens abnormaal veel zon en de gemiddelde

temperaturen waren normaal.

November : uitzonderlijk lage temperaturen; de maandwaarden van de zon-

neschijn, de neerslag en de windsnelheid waren normaal.

December : zeer abnormaal hoge temperaturen; de maandwaarden van de

zonneschijn, de neerslag en de windsnelheid waren normaal.

Dit alles resulteerde in het hieronder volgende overzicht :

1. Colias crocea (Fourcroy)
De eerste Oranje Luzernevlinder wordt op 2 juni waargenomen te Estinnes-

au-Pont (S. Dupont). Op 15 augustus wordt een dood vrouwtje gevonden te

Hamme (R. PLETINCK) en R. ALEXIS neemt er drie waar te Dourbes «einde

augustus/begin september». Het laatste exemplaar wordt gezien te Kruishou-

tem op 25 oktober (A. DE BRUYNE).

Vindplaatsen : O. VI.: Kruishoutem; Brab.: Hamme; Hen.: Estinnes-au-Mont, Dourbes.

Maandtotalen : juni 1; aug. 2; sept. 2; okt. 1.

Jaartotaal : 6

2. Vanessa atalanta (Linnaeus)
In april worden twee atalanta’s gesignaleerd, één op 19 april te Montignies-

le-Tilleul (S. DUPONT) en één op 29 april te Lixhe (G. VERJANS). De eerste

Vlaamse melding komt van Nieuwkerke op 5 mei (S. SPRUYTTE). Pas vanaf 27

mei laat de soort zich met enige regelmaat zien. Toch blijven tot 21 juni de

dagen zonder waarnemingen overheersen, maar vanaf die datum begint een

praktisch ononderbroken reeks meldingen. Toch leveren juli en augustus elk

slechts zes dagen op met meer dan 10 meldingen. Vanaf 7 september beginnen

de dagtotalen een stijgende lijn te vertonen en vanaf half september tot half
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oktober is er sprake van tientallen exemplaren per dag. Topdagen zijn 21, 28

en 29 september met resp. 69, 50 en 48 stuks en 3, 5, 6 en 1 2 oktober met resp.

41, 51, 65 en 50 waarnemingen. Vanaf 14 oktober beginnen er weer gaten te

vallen en nemen de dagtotalen sterk af. Na 29 oktober worden nog drie exem-
plaren gezien : één op 3 november, één op 9 november en de laatste wordt ge-

vonden op 18 december te Sint-Denijs, in dia-pauze (G. Glabeke). Het was
een nog levend - dof - maar tamelijk gaaf exemplaar tussen stapelhout met
plastic afdak. Bijna alle waarnemers meldden de soort uit meer dan 80 ver-

schillende plaatsen, verspreid over het hele land.

Maandtotalen : april 2; mei 4; juni 26; juli 167; aug. 215; sept. 530; okt. 377; nov. 2; dec. 1.

Jaartotaal : 1.324

3. Cynthia cardui (LlNNAEUS)

Precies twee maanden eerder dan in 1984 wordt op 17 april de eerste distel-

vlinder gezien te Lamswaarde (J. De Bakker). Vier dagen later weer een te

Hengstdijk (G. Sponselee). Op één vlinder na (op 5 mei) wordt een maand
lang niets meer van de soort vernomen, maar tussen 20 en 27 mei plotseling

acht stuks door zeven verschillende waarnemers en op acht verschillende

plaatsen. Omdat ook een paar atalanta’s en een aantal gamma-uiltjes in deze

periode gesignaleerd werden is het interessant om te zien wat het K.M.I. over

het weer uit deze periode opmerkt : «Een anticycloon die zich ten noorden van

onze gewesten vestigde, veroorzaakte de inval van labiele continentale lucht

van 10 - 21 mei. Van 22 - 24 mei werden de stromingen maritiem. Daarna ver-

oorzaakte een hogedrukzone over Oost-Europa de aanvoer van tropische

lucht naar onze gewesten tot 27 mei!»

Vanaf 1 juni begint een vijf maanden lange, praktisch ononderbroken reeks

meldingen. Op 15 juni wordt te Oedelem (W.V1.) reeds een parend stelletje

waargenomen (G. WIEME). In juni en juli blijven de dagtotalen laag, slechts

resp. vijf en zes keer worden er meer dan lOstuks gezien. Maar vanaf 8 augus-

tus schieten de dagtotalen omhoog. Absolute topdag is 15 augustus met 465

meldingen. Dagen met meer dan 50 waarnemingen zijn in deze periode meer
regel dan uitzondering. Dit blijft voortduren tot begin september. Dan komen
de aantallen weer in rustiger vaarwater terecht. Tot 7 oktober blijven de

dagtotalen schommelen rond de tien stuks. De andere dagen van oktober

moeten het met slechts enkele exemplaren per dag doen. Op 4 november
wordt de laatste gezien te Waregem (G. Glabeke).

In Nederland vloog cardui maar heel gewoontjes. Alleen uit Zeeuws-Vlaan-

deren en één plaats uit Zuid-Holland komen vrij hoge aantallen (mededeling

B. Lempke). Alhoewel er slechts weinig medewerkers uit het oosten van

België zijn, verbaasden deze zich over het hoge aantal waarnemingen in het

westen (zie fig. 3).

Een jaar dat Cynthia cardui beter vertegenwoordigd is dan Vanessa atalanta

komt slechts zelden voor. De soort vloog ruim 70x zo sterk als in 1984 en 2x zo

sterk als Vanessa atalanta dit jaar.

Maandtotalen : april 2; mei 10; juni 161; juli 271; aug. 1953; sept. 200; okt. 107; nov. 2

Jaartotaal : 2.706
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Fig. 3 : Cynthia cardui L. in 1985

x : waarnemingen

: hoge concentraties

4. Agrius convolvuli (LlNNAEUS)

De migratie van de Windepijlstaart was erg zwak. De eerste wordt gezien te

Barvaux-sur-Ourthe (prov. Lux.) op 2 augustus (M. v. Opstaele). Op 27 au-

gustus wordt de tweede gevangen te Lamswaarde (Z.V1.) (J. DE BAKKER) en

het derde en laatste exemplaar komt op kamperfoelie te Sint-Denijs op 10

september (G. GLABEKE).

5. Acherontia atropos (LlNNAEUS)

Op 3 oktober wordt in een aardappelveld te Sluis (Z. VI.) een pop gevonden.

Deze levert op 27 november de vlinder (L. d’HoORE).

6. Macroglossum stellatarum (LlNNAEUS)

Op 6 juli worden er plotseling drie kolibriepijlstaarten waargenomen, één te

Hulst en twee te Nieuwvliet (G. PRANG). Zonder een duidelijk onderscheid in

generaties te kunnen maken, wordt de soort in totaal nog 16 keer als imago,

eenmaal als pop en eenmaal als rups waargenomen op verspreide date en

vindplaatsen. De laatste wordt aangetroffen in een zaal van een in aanbouw
zijnd bankgebouw te Havré (A. DE Turck). De buitentemperatuur is dan

-3°C. Een duidelijke poging om te overwinteren.

Vindplaatsen : W.VL: Sint-Denijs, Nieuwkerke; Z.V1.: Hulst, Terneuzen, Nieuwvliet, Groede,

Retranchement; Hen. Havré, Estinnes-au-Mont, Faurceulx.

Maandtotalen : juli 8; aug. 2 en 1 rups; sept. 2 en 1 pop; okt. 6; nov. 1.

Jaartotaal : 19 imago’s, I pop en 1 rups.

7. Daphnis nerii (LlNNAEUS)

De prachtige Oleanderpijlstaart werd op 14 september te Blandain (prov.

Hen.) gevonden. Het was een groot exemplaar en zat ’s morgens tegen een

raam (J. DELÉCLUSE). De nachttemperatuur bedroeg 4, 1°C. De rups leeft van

Nerium oleander (oleander) en Vinca sp. (maagdenpalm). De vlinder hoort

thuis in de tropen van Azië en Afrika en is voor België uiterst zeldzaam. Een

fantastische melding!

8. Hyles lineata livornica (ESPER)

Bij de grote verrassingen van 1985 horen ongetwijfeld ook de vangsten van

twee Gestreepte Pijlstaarten. Eén op 4 april te Roeselare (W.V1.) (P. DU-
RINCK) en één op 12 april te Soignies (Brab.) (A. KEYMEULEN). Het eerste

exemplaar was slachtoffer van een kat, het tweede werd stervende op de stoep
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gevonden. Nergens in de literatuur heb ik zulke vroege data van deze onregel-

matige en zeldzame migrant kunnen vinden. Van 18-20 maart en van 29-31

maart werd het weer beïnvloed door oostelijke stromingen, die zich bewogen

tussen een depressie boven Scandinavië en een anticycloon over het Middel-

landse-Zeegebied. De tussenliggende dagen tot 12 april werd het weer beïn-

vloed door depressies die zich van de Atlantische Oceaan naar het continent

verplaatsten.

9. Agrotis ipsilon (HUFNAGEL)
De eerste ipsilon-uilen worden gevangen te Nieuw-Namen op 6 juli en te

Assenede op 10 juli (M. FAQUAET). Verspreid over de rest van de maand
worden nog drie stuks gezien. In augustus houdt het aantal dagen met/zonder
waarnemingen elkaar in evenwicht. De dagtotalen zijn laag. Pas vanaf 6 sep-

tember begint een ononderbroken reeks meldingen tot 21 oktober. Topdag
is 4 oktober met 27 exemplaren. De laatste wordt gezien op 8 november te

Estinnes (S. Dupont).

Vindplaatsen : W.VL: Koksijde, Sint-Denijs, Ruiselede; O. VI.: Assenede, Lokeren-Daknam,
Ursel; Z.V1.: Hulst, Nieuw-Namen; Hen.: Estinnes; Antw.: Nijlen, Antwerpen, Zwijndrecht,

Poppel, Hoboken, Kalmthout, Weelde-Statie; Lbg.: Diepenbeek; Brab.: Anderlecht, Dilbeek;

Luik: Hoge-Venen, Lanaye.

Maandtotalen
:
juli 5; aug. 30; sept. 112; okt. 106; nov. 1.

Jaartotaal : 254

10. Peridroma saucia (HUEBNER)
Op resp. 21 augustus en 10 september neemt A. RIEMIS telkens één exem-

plaar waar te Diepenbeek (Lbg.). Op 15 september ziet A. Leman nummer
drie te Ruiselede (W.V1.) en de laatste wordt op 20 september op teunisbloem

gevangen te Sint-Denijs (W.V1.) (G. Glabeke).

11. Autographa gamma (Linnaeus)

Van 23-27 mei worden door vijf verschillende medewerkers zeven gamma-
uiltjes gemeld. In de maand juni is de vlinder op 18 dagen present, steeds in

kleine aantallen. Zelfs in juli zijn nog zeven dagen zonder meldingen, maar de

aantallen worden toch ietsje hoger. Pas vanaf 8 augustus beginnen de aantal-

len enige omvang te krijgen. Op het einde van de maand augustus zijn de dag-

totalen ruim boven de honderd uitgestegen. De eerste helft van september

gaan de aantallen weer sterk omlaag, maar einde september/begin oktober is

een tweede piek waarneembaar. De bijna ononderbroken reeks meldingen

stopt op 26 oktober. Dan volgen nog slechts zes meldingen, de laatste op 17

november te Merksplas (E. Dufraing). Op diverse plaatsen zijn concentra-

ties waargenomen : 22 augustus 300x te Blankenberge (J. v. Gompel), 31 au-

gustus 200x te Knokke-Heist (G. De Prins), 21 september 200x te Weelde-

Statie (A. Riemis) en 4 oktober 180x te Berlaar-Heikant (S. Wuyts).

Maandtotalen : mei 7; juni 32; juli 231; aug. 1845; sept. 1551; okt. 714; nov. 5.

Jaartotaal : 4.385

12. Euchromius ocelleus (Haworth)
De grootste verrassing van 1985! Nieuw voor de Belgische fauna. Op 20
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Fig. 4 : Histogrammen voor Cynthia cardui L., Autographa gamma L. en Vanessa atalanta L.

Aantal waarnemingen per 5 dagen
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september vangt B. MAES te Zwijndrecht het eerste exemplaar van deze Pyra-

lidae in België (det. W.O. De PRINS). Nog pas in november 1985 meldt R.

SCHOUTEN de soort als nieuw voor Nederland. Het betrof een vangst van C.

ElSNER van 19 februari 1 956 te Den Haag. De soort heeft mede door migraties

een cosmopolitische verspreiding gekregen. De vlinder is algemeen in Zuid-

Europa. In 1985 zijn bovendien enkele exemplaren in Engeland (mededeling

W.O. De Prins) en één vlinder in Nederland (de eerste sinds 1956) gevangen

(mededeling B.J. LEMPKE).

13. Udea ferrugalis (HUEBNER)
Het enige exemplaar vloog op 17 oktober te Hulst in mijn val. Dit resultaat

staat in schril kontrast met de sterke migratie van deze soort in 1984.

14. Nomophila noctuella (DENIS & SCHIFFERMUELLER)
Het tweedejaar met een zeer matig resultaat voor deze soort. Op 16 juli ving

ik het eerste exemplaar te Hulst in de val. Het laatste van het schamele jaarto-

taal werd gevangen op 5 oktober te Zwijndrecht (B. MAES).

Vindplaatsen : O.VI.: Wetteren; Z.V1.: Hulst; Antw.: Zwijndrecht; Hen.: Estinnes-au-Mont.

Maandtotalen :
juli 4; sept. 2; okt. 1.

Jaartotaal : 7

15. Plutella xylostella (LlNNAEUS)

Ook voor deze soort een bijna absoluut dieptepunt. Op 20 september ving

M. Faquaet één vlindertje te Koksijde en P. DURINCK maakte het jaartotaal

vol met één vangst te Lokeren-Daknam op 5 oktober.

Een aantal van de binnengekomen gegevens wordt niet in het eigenlijke

trekvlinderverslag opgenomen, omdat bij elk ervan getwijfeld kan worden
aan het werkelijk (over grote afstand) migreren van de waargenomen soorten

in 1985. Deze gegevens echter in het geheel niet vermelden, zou tekort doen
aan het belang ervan voor het trekvlinderonderzoek.

A. Aglais urticae (LlNNAEUS)

Op 25 september wordt één Kleine Vos waargenomen boven zee, 300 meter

voor de kust van Blankenberge (J. v. GOMPEL). Aan de noordkant te Bier-

vliet worden naar schatting 10.000 (niet trekkende) Kleine Vossen waargeno-
men op 26 september (E. Marteun). Van 29 september tot 24 oktober wer-

den 30 stuks duidelijk in zuid-zuidwestelijke richting trekkend waargenomen
tijdens systematische vogeltrektellingen te Beerse door de werkgroep voor

veldornithologie (afd. Wielewaal : Turnhout).

B. Colias hyale (LlNNAEUS)

De Gele Luzernevlinder wordt als inheems beschouwd ten zuiden van de

lijn Samber-Maas. Of dit ook werkelijk het geval is, kan misschien in de

komende jaren (her)bevestigd worden. De gegevens over 1985 zijn echter niet

bemoedigend : op 26 mei wordt één exemplaar gezien te Treignes (O. v.d.

KERCKHOVE). Pas op 13 juli wordt een tweede gezien te Tellin (J. IDE) en op
18 september volgen nog 3 stuks te Han-sur-Lesse (F. Merckx). Ten noorden
van de lijn Samber-Maas werd geen enkele hyale gemeld.
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C. Issoria lathonia (LiNNAEUS)
Weer twee meldingen uit de Kempen. Op 21 september ziet A. RlEMIS een

vrouwtje te Weelde-Statie. Diezelfde dag neemt A. JANSSEN een exemplaar
waar te Herentals. De aantallen zijn te klein om zeker te weten dat het inheem-

se exemplaren betreft, maar de waarnemingen van deze soort in dit gebied zijn

te regelmatig om te stellen dat het migranten betreft. G. Glabeke die in 1984

vijf exemplaren in twee generaties in de buurt van Kortrijk zag, heeft ondanks
zijn speciale aandacht in 1985 voor deze soort geen enkel exemplaar gezien.

D. Proserpims proserpina (PALLAS)
Einde augustus 1984 ontving S. Spruytte een rups, gevonden te Nieuw-

kerke-Heuvelland. Het verpoppingsproces slaagde volledig en leverde op 21

juni 1985 de vlinder. Het betreft hier dus vrijwel zeker een nakomeling van een

migrant uit 1984.

E. Lomographa trimaculata (De Villers)

W. Troukens die vorig jaar deze soort als nieuw voor de Belgische fauna

kon melden, nam in dezelfde omgeving als in 1984 weer twee mannelijke

exemplaren van de soort waar op resp. 6 en 13 augustus te Anderlecht. De
vlinder heeft zich hier blijkbaar gevestigd, zoals al door de heer TROUKENS ge-

opperd in zijn artikel.

F. Spodoptera exigua (Huebner)
Van deze onregelmatige en meestal zeer zeldzame migrant kwam de mel-

ding van een adventief uit Anderlecht. Op 28 oktober 1985 ontdekte mevr.

De Turck in een rode paprika de pop, die dadelijk het imago opleverde.

«Navraag in het warenhuis leerde ons dat de paprika’s ingevoerd waren uit

Spanje», aldus A. DE TURCK.

Tot slot

Een dankwoord aan alle medewerkers van het Belgische trekvlinderonder-

zoek voor het nauwkeurig noteren en doorsturen van hun gegevens. Verder

dank aan het K.M.E te Brussel voor het verstrekken van de benodigde weer-

kundige gegevens en aan de heer R. Mahu voor het samenstellen van de

kaartjes en de histogrammen.

Een oproep om zich aan te melden als medewerker aan allen die zich na het

lezen van dit tweede jaarverslag graag willen aansluiten. Zij ontvangen dan

alle benodigde informatie en formulieren.
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Summary Résgmé

1

.

Colias crocea

Between 2 June and 25 October only 6 butter- Seulement 6 papillons entre le 2 juin et le 25

flies. octobre.

2.

Vanessa atalanta

Two in April, four in May. Regularly but in Deux en avril, quatre en mai. Aper?u réguliè-

small numbers till half September. Highest rement mais en petite quantité jusqu’a la mi-

daily figures in the second half of September septembre. Les maxima quotidiens se situent

and first days of October. Two in November dans la seconde moitié du mois d’octobre.

and the last one on 18 December. Total Deux en novembre et le tout dernier le 18 dé-

number : 1322. cembre. Nombre total : 1322.

3.

Cynthia cardui

A very good year particular in the northwest Une excellente année, particulièrement dans

part of the country. Two in April, ten at the le nord-ouest du pays. 2 au mois d’avril, 10 a la

end of May. From then always present till 4 fin mai. A partir de ce moment, présent en per-

November. Large concentrations in August manence jusqu’au 4 nov. Des concentrations

(mid). Total number : 2706. importantes au milieu du mois d’aoüt. Nom-
bre total : 2706.

4.

Agrius convolvuli

Three migrants on 2 and 27 August and 10 3 migrateurs le 2 et le 27 aoüt et le lOseptem-

September. bre.

5.

Acherontia atropos

One chrysalid on 3 October. Gives the moth Une seule chrysalide le 3 octobre. L’imago

on 27 November. éclöt le 27 novembre.

6. Macroglossum stellatarum

Eight in July, a few in August and September,

seven in October. Total number 19 moths, 1

chrysalid and 1 Caterpillar. Far less than in

1984.

Huit en juillet, quelques-uns en aoüt et sep-

tembre, sept en octobre. Au total, 19 ex., une

chrysalide et une chenille. Nettement moins

qu’en 1984.

7. Daphnis nerii

One on 14 September at Blandain (prov. Hai- Un exemplaire a Blandain (Hainaut) le 14 sep-

naut). Very rare. Absent in most years. tembre. Trés rare, n’apparait que certaines

années.

8. Hyles lineata livornica

Two very early specimens were caught at Roe-

selare (West-Flanders)on 4 April and at Soig-

nies (Brabant) on 12 April. Also a very rare

immigrant in Belgium.

Deux specimens précoces furent capturés a

Roeselare (Fl. occid.) le 4 avril et a Soignies

(Brab.) le 12 avril. Également un migrateur

rare en Belgique.

9.

Agrotis ipsilon

Between 6 July and 2 1 October 254 moths. The 254 papillons entre le 6 juillet et le 2 1 octobre.

most in the second half of September and the La majorité dans la seconde moitié de septem-

first half of October. bre et la première moitié d’octobre.

10.

Peridroma saucia

Four moths on 21 August, 10, 15 and 20 Sep- 4 exemplaires le 21 aoüt, 10, 15 et 20 septem-

tember. bre.

1

1.

Autographa gamma
The First moth at the end of May. Regularly Le tout premier a la fin de mai. Présent réguliè-

present till the end of October. The last one on rement jusqu’a la fin d’octobre. Le dernier le

20 November. Total number : 4385. 20 novembre. Nombre total : 4385.

12.

Euchromius ocelleus

A new species to the Belgian fauna. One on 29 Une nouvelle espèce pour 1’entomofaune bel-

September at Zwijndrecht (prov. Antwerp). ge. Capturé le 29 septembre a Zwijndrecht

(prov. Anvers).
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13.

Udea ferrugatis

Only one on 17 October at Hulst (Z.VI.). Seulement 1 ex. Ie 17 oct. a Hulst (Z.V1.).14.

Nomophita noctuella

Only seven between 16 July and 5 October. Seulement 7 ex. du 16 juillet au 5 octobre.
15.

Plutella xylostella

One on 20 September and one on 5 October. Un seul le 20 septembre et un deuxième le 5 oc-

A very low number. tobre. Une quantité trés faible d’individus.

A. Aglais urticae

One on 25 September above the sea near the

coast of Blankenberge. 10.000 near Biervliet

(migration ?) on 26 September. Between 29

September and 4 October 30 specimens migra-

ting south-southwest (Beerse).

Un seul ex. le 25 sept. au-dessus de la mer prés

de la cöte a Blankenberge. 10.000 dans les en-

virons de Biervliet (une migration ?) le 26 sep-

tembre. Entre le 29 sept. et le 4 oct. 30 ex. en

migration vers le sud-sudouest (Beerse).

B. Colias hyale

Only five specimens in the Southern part of the Seulement 5 exemplaires dans le sud du pays.
country.

C. Issoria lathonia

Two specimens in the Kempen. Deux exemplaires en Campine.

D. Proserpinus proserpina

One chrysalid at the end of August 1984. Gives Une chrysalide fin aoüt 1984. L’imago éclót le

the moth on 21 june 1985. 21 juin 1985.

E. Lomographa trimaculata

Again at Anderlecht (near Brussels) two speci- A nouveau a Anderlecht (prés de Bruxelles) 2

mens on 6 and 13 August. exemplaires le 6 et 13 aoüt.

F. Spodoptera exigua

One chrysalid in red paprika (imported from Une chrysalide dans un poivron rouge (impor-

Spain) on 28 October at Anderlecht. té d’Espagne) trouvée le 28 oct. a Anderlecht.

Vermandel E. : Poorterslaan 118, NL-4561 ZN Hulst, Nederland.

Schadelijk optreden van Barynotus obscurus (Fabricius)

(Coleoptera : Curculionidae)

door

C.J. Segers

Op 31 januari 1986 werd door de heer Balus, gewezen directeur van de

Tuinbouwschool te Mechelen, de snuitkever Barynotus obscurus (FABRICIUS)

(Curculionidae) gevonden, massaal in de serren te Sint-Katelijne-Waver,

waar sla wordt gekweekt. De kevers veroorzaakten geweldige schade aan de

planten. Dit valt zelden voor met Barynotus en verdient gesignaleerd te

worden. Op het Rijksstation voor Nematologie en Entomologie werden

dieren van dezelfde soort binnengebracht die in gelijkaardige omstandighe-

den gevonden werden te Ranst (meegedeeld door J. Janssens).

C.J. Segers : Mechelsesteenweg 123, 1018 Antwerpen.
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Male Parentage in a bumblebee : Bombus terrestris (LlNNAEUS,

1758) (Hymenoptera : Apoidea)

by

Roland DE JONGHE

Abstract. By Crossing two races of bumblebees (Bombus terrestris terrestris (Linnaeus, 1758)

and Bombus terrestris xanthopus Kriechbaumer, 1870), it was possible todetermine male paren-

tage, either of the queen or of ovipositing workers. During the queen’s life all males descend from

her. As long as she is dominant, all worker-laid eggs are destroyed. Considering the short survival

period of free living colonies after the production of sexual imagines the contribution of workers

to the gene pool seems to be negligible.

Samenvatting. Door het kruisen van twee hommelrassen (Bombus terrestris terrestris (Lin-

naeus, 1758) en Bombus terrestris xanthopus Kriechbaumer, 1870) was het mogelijk de afkomst

van de mannetjes vast te stellen, hetzij van de koningin, hetzij van eierleggende werksters. Gedu-
rende het leven van de koningin stammen alle mannetjes van haar af. Zolang ze haar dominantie

behoudt, worden alle door werksters gelegde eieren vernietigd. Door de korte levensduur van

vrij levende kolonies na het produceren van sexuele imagines is de bijdrage van de werksters tot

het genenpotentiaal blijkbaar te verwaarlozen.

Résumé. Par hybridation de deux races de bourdon (Bombus terrestris terrestris (Linnaeus,

1758) et Bombus terrestris xanthopus Kriechbaumer, 1 870) il m’aété possible dedéterminer si les

males provenaient des reines fondatrices ou des ouvrières pondeuses. Au moment oü la reine est

encore vivante, tous les males sont produits par elle. Durant la période oü la reine est dominante,

tous les oeufs des ouvrières sont détruits. Vu la courte durée de survie des colonies dans la nature

après la production des adultes sexués, la contribution des ouvrières au Capital génétique semble

être négligeable.

Introduction

In some circumstances, e.g. in the sexual producing stage of the colony, the

worker caste in bumblebees is able to lay eggs (SLADEN, 1912). These eggs are

not fertilised, so only males are produced. Consequently, the production of

males is not a monopoly of the queen. The males originating from the queen

and the workers are phenotypically similar, what makes it difficult if not

impossible to determine the male parentage. A considerable oophagy by the

queen and the workers (FREE et al., 1969) is a complicating factor.

So it is not surprising that several authors made widely differing estima-

tions of the queen and worker share. Van HONK et al. (1981) estimated that

up to 82% of the males originated from the workers. On the other hand,

Roeseler (1967) stated that as long as the queens were alive and dominant,

all males descended from them. Owen & Plowright (1980) using the pile

colour dimorphism in Bombus melanopygus Nylander could determine that

37% of the males resulted from worker-laid eggs. This was the first reliable

study made on this subject.

In 1983 and 1984 (De Jonghe, 1986), the authormade Crossing experi-

ments with Bombus terrestris terrestris (LINNAEUS, 1758) from the European
mainland and Bombus terrestris xanthopus KRIECHBAUMER, 1870 from the

isle of Corsica. The phenotypical difference between pure, queen-produced

and hybrid, worker-produced males made it possible to determine the male
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parentage.

Material and Methods
Crossings were achieved between terreslris females and xanthopus males

and vice versa (De Jonghe, 1986). For rearing and hibernation see De
Jonghe (1982) and De Jonghe & Rasmont (1983). In this way 7 colonies,

founded by a queen mated with a male of another race, were obtained. Some
colonies were started artificially (by providing a few pupae and/or a few

workers to a broody queen) or in a natural way by allowing a queen to start

her own nest in a nestbox provided with upholsterers cotton in a flying cage.

After the emergence of the first workers the colony was placed in a porous
concrete Pomeroy/Plowright hive (Pomeroy & Plowright, 1980) either in

a climate room (29°C) or in a thermostacilly controlled box connected with

the outside world by a tube. The artificially kept colonies were fed with a

sucrose/water solution (40/60 vol.%) medicated with Fumidil B, and fresh

or deep frozen pollen. The naturally kept colonies had to forage themselves

for pollen and nectar. Sucrose solution was fed only at very bad weather and
at the decline of the colony. In this way the colony life was prolonged in order

to facilitate the production of more males (in casu hybrid males). As can be

seen below most colonies would have been finished before the eclosion of

hybrid males, if they were left alone after the death of the old queen and the

production of young queens.

This distinction in naturally and artificially kept colonies is usefull in order

to see if artificial factors (as abundance of food, high constant temperature,

presence of large numbers of workers in the brood nest) would affect the

results. A survey of the colonies is given in table 1.

colony type of Crossing type of colony foundation and maintenance

number
84-2 xanthopus g x terrestris tf artificially founded colony without free flight

84-19

84-20 naturally founded colony with free flight

84-24

84-30 artificially founded colony without free flight

84-31 terrestris y x xanthopus ê naturally founded colony with free flight

84-32 artificially founded colony with free flight

Table 1 : Type of colony foundation and maintenance of 7 hybrid terrestris colonies.

Data of eclosion of young queens, pure and hybrid males and of dominance

loosing and death of the foundress queen were recorded. The males were

picked out of the nest nearly every day and divided in 2 groups with respecti-

vely mature and immature coat colour. The greyish looking immature males

coloured out in 2 or 3 days. This procedure was necessary as males tend to

hide under the brood clump and can be overlooked. Males with adult coat

colour can be several days old. Also it is not impossible that males of a strange

colony enter another nest. In this way the exact day of eclosion could be deter-

mined as males with immature colour were aged less than 24 hours.
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Results and Discussion

Before the death of the foundress queen male production occurred in 3 of

the 7 colonies. Without exception all these males were queen-produced. After

the queen had died, all colonies produced at first only racial pure males, i.e.

originating from queen-laid eggs. After a certain, often considerable time,

hybrid worker-produced males appeared. This time was for colony 84-2 : 10

days; 84-19 : 26 days; 84-20 : 25 days; 84-30 : 33 days; 84-31 : 20 days and
84-32 : 30 days.

The development of a male from egg to adult takes approximately 25

days (Hasselrot, 1960; Roeseler, 1967). If we compare this space of time

with the time between the queen’s death and the apparition of the first

worker-produced males (Table 2), it is clear that while the queen is still alive,

she laid the vast majority of male-producing eggs. This is even more true if we
omit colony 84-2. In this colony the queen had left hibernation before 58 days,

when she was laying her first egg. Consequently she was already very weake-

ned at the time of production of sexual imagines. We can not consider this as

a normal colony development.

day of eclosion of first

worker-produced male

25 day period of

male development

colony number

Table 2 : Time between death of foundress queen and eclosion of first worker produced male,

compared with 25 day period of male development in 7 Bombus terrestris/xanthopus hybrid

colonies.

In most colonies the queen looses dominance over the workers some time

before her death. I recorded the moment when she started sitting on the side

of her comb or even in the nest entrance or feeding compartment. In table 3

this time is compared with the date of eclosion of the first worker-produced
male and with the duration of 25 days of male development. Excluding colony
84-2 (for reasons already mentioned) it is obvious that as long as the queen is

dominant, she is monopolising the production of males. As a number of
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day of eclosion of first

worker-produced male

25 day period of

male development

colony number

Table 3 : Time between dominance loosing of foundress queen and eclosion of first worker-

produced male, compared with 25 day period of male development in 7 Bombus terrestris/

xanthopus hybrid colonies.

workers frequently can be seen ovipositing at an age of approximately 70 days

(Van HONCK, 1981), the queen is capable to detect and destroy every egg laid

by the workers. A considerable part of this oophagy is done by the workers

themselves.

Worker-produced males are born not only 25 days after the queen’s death,

as can be expected, but even as late as 33 days after that moment. After the old

queen’s death, much oophagy is carried out by the workers in their competi-

tion to gain dominance. Another explanation is the position of the colony in

the post-sexual producing stage (period of decline, HASSELROT, 1960), with

instable temperatures, less care and prolonged development of the (male)

brood.

In these experiments the colony’s life is prolonged by adding energy by

means of heath or food or both. It is questionable of these colonies would

have been able to produce any worker-produced offspring at all, if they were

not given support to survive. HASSELROT (1960) recorded the time between

the apparition of the first young queens and the end of the colony in 9 natural

successfull (male and queen producing) nests. The results were : 34, 35, 13, 20,

34, 31, 15, 13 and 30 days (mean = 25 days).

In 4 colonies the time of eclosion of the first young queen is recorded (colo-

ny 84-2 is omitted, and colony 84-31 and 84-32 did not produce queens). In

table 4 these dates and those of apparition of the first worker-produced males

are compared with the expected end of the colony. We see that none of the 4

colonies under consideration would have been living long enough to produce

also worker-originating males. Thus the production of males depends exclu-
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day of eclosion of first

worker-produced male

80 i
,

expected end of colony

colony number

Table 4 : Time between eclosion of first young queen and eclosing of first worker produced male,

compared with expected end of colony in 4 Bombus terrestris/xanthopus hybrid colonies.

sively on the foundress queen and the worker caste does not add anything

directly to the gene pool.

I am aware that these results are contradictory to records or opinions of

most other authors, except Roeseler (1967) who stated that as long as the

foundress queen is dominant, all males descend from her. Owen (1982), using

a colour dimorphism as a genetic marker, estimated that in Bombus melanopy-

gus 19% of the males originated from the workers, while the queens were still

alive and that in total 39% of the males were worker-produced. As B. melano-

pygus belongs to the subgenus Pyrobombus and B. terrestris to Bombus sensu

stricto, it is possible that subgeneric differences are involved.

On the other hand Van Honk et al. (1981) estimated that in their B. terres-

tris colonies up to 82% of the males originated from workers. The way they

come to this estimation is not clear to me in their paper. Probably they based

their conclusions on the high frequency of worker ovipositions and took too

less account of the queens ability to destroy worker eggs. Also they did not

consider the artificial longevity of their colonies. Owen (1982) stated that in

artificially kept colonies the number of worker-produced males after the

queen’s death is possibly exagerated, because the life expectancy of workers

belonging to temperate species is very short (13,2 days) (RODD et al., 1980).

ZUCCHI (1973) estimated that in Bombus atratus Franklin workers produ-

ce about 90% of the males. Unfortunately his work is not accessible to me and
I do not know what his estimation is based upon. Conclusively we can say that
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in colonies of B. terrestris with a normal development, the eventual produc-
tion of a small number of worker-originating males after the queen’s
death does not increase the variability of the gene pool. Because when these
males are flying, the young queens have already disappeared in their hiberna-
cula. Similar experiences with bumblebees belonging to other subgenera can
reveal the existence of subgeneric differences.

Acknowledgment
I am very indebted to W.O. De PRINS for critical reading of the manu-

script, to F. Coenen for help with the résumé and to I. De Jonghe for assis-

tance with the tables.

References

Free. J.B., Weinburg, I. & A. Whiten, 1969. The egg-eating behaviour of Bombus lapidarius L.

Behaviour 35 : 313 -317 .

Hasselrot, T.B., 1960. Studies on Swedish bumblebees (genus Bombus Latr.) : their domestica-

tion and biology. Opusc.em.. Suppl. 17 : 1-192.

Honk, C.G.J. van, Röseler, P.F., Velthuis, H.H.W. & J.C. Hoogeveen, 1981. Factors influencing

the egg laying of workers in a captive Bombus terrestris colony. Behav.Ecol.Sociobiol. 9 :

9-14.

Jonghe, R. De, 1982. Copulations interspécifiques en captivité d’espèces du genre Bombus
Latreille (sensu stricto) (Hymenoptera, Apidae, Bombinae). Buil.Annls.Soc.R. ent. Belg.

118 : 171-175.

Jonghe, R. De, 1986. Crossing experiments with Bombus terrestris terrestris (Linnaeus, 1758)

and Bombus terrestris xanthopus Kriechbaumer, 1870 and some notes on diapauze and

nosemose (Hymenoptera : Apoidea). Phegea 14 ( 1 ) : 19-23.

Jonghe, R. De, & P. Rasmont, 1983. Kreuzungsexperiment mit Hummeln des Genus Bombus
Latreille sensu stricto (Hymenoptera, Apidae). Phegea 11(1) : 7-10.

Owen, R E. & R.C. Plowright, 1982. Worker-queen conflict and male parentage in bumblebees.

Behav.Ecol.Sociobiol. 11 : 91-99.

Pomeroy, N. & R.C. Plowright, 1980. Maintenance of bumblebee colonies in observation hives

(Hymenoptera : Apidae). Can.Entomol. 112 : 321-326.

Rodd, F.H., Plowright, R.C. & R.E. Owen, 1980. Mortality rates of adult bumblebee workers

(Hymenoptera : Apidae). Can. J. Zool. 58 : 1718-1721.

Röseler, P.F., 1967. Untersuchungen über das Auftreten der 3 Formenim Hummelstaat. Zool.Jb.

Physiol. 74 : 178-197.

Sladen, F.W.L., 1912. The bumble bee, its life history and how to domesticate it. Macmillan,

London.

Zucchi, B., 1973. Aspectos bionomicos de Exomalopsis aureopilosa e Bombus atratus incluendo

consideracoes sobre e evolucao do compartmento social (Hymenoptera : Apidae). Ph.D.

Dissertation, Ciências e letras de Ribeirao Preto (S.P.).

Dr.med.vet. R. De Jonghe : Langstraat 105, B-3180 Westerlo

54



Faunistiek en fenologiepatronen van Carabidae van een bosbiotoop

te Veldegem, West-Vlaanderen (Coleoptera)

door

Mare POLLET

Abstract. Faunistics and phenology patterns of Carabidae in a forest biotope at Veldegem, West-
Flanders (Coleoptera). During the period 25-XII-1982 - 30-XII-1983 a mixed deciduous forest

( Querco-Fagetum ) was sampled at Veldegem (West-Flanders) by means of pitfall-trapping. On
the whole, 1390 adult and 286 larval Carabidae were found, belonging to 40 species. Further-

more, supplementary hand catches yielded 7 other species, so the total list contains 47 Carabid

species. Although our investigations were carried out in a forest habitat, only 1 3 species, typical

for forests, were found. Ground beetles of this group however were most abundant and represen-

ted 83% of the total Carabid fauna. Furthermore, the seasonal activity distribution of the most

important forest species is discussed. Three groups could be distinguished : spring breeders,

autumn breeders with adult aestivation and autumn breeders without summer dormancy in

adults. Finally, most diversity in phenology was noticed in spring breeders. The activity of

Agonum assimile can be correlated with heavy rainfall.

Résumé. Faunistique et modèle de phénologie des Carabidae du biotope forestier a Veldegem

(Flandre occidentale)(Coleoptera). Un biotope forestier de haute futaie (Querco-Fagetum) a Vel-

degem apu être échantillonné durant la période du 25-XII-1982au 30-XII- 1983 a 1’aide de pièges.

Au total, 1390 adultes et 286 larves de Carabidae furent récoltées, appartenant a 40 espèces. Des

captures manuelles complémentaires procurèrent encore 7 espèces complémentaires, de sorte a ce

que la liste compléte comprend 47 espèces. Bien que les observations furent effectuées en biotope

forestier, 1 3 espèces typiquement forestières ont pu être récoltées. Celles-ci semblent bien être les

plus communes et représentent 83% des carabes recueillis. Les espèces forestières les plus impor-

tantes sont commentées, notamment en ce qui concerne leur activité saisonnière. Gracea ce pro-

cédé, 3 groupes purent être distingués : les espèces se reproduisant au printemps, celles se repro-

duisant en automne avec estivage des adultes, et celles se reproduisant en automne sans estivage

des adultes. Finalement , ce sont les espèces se reproduisant au printemps, qui semblent avoir des

modèles de phénologie les plus diversifiés. L’aetivité de Agonum assimile est en relation avec les

hautes précipitations météorologiques.

Inleiding

Omstreeks 1 800 was centraal West-Vlaanderen of «het Houtland» nog heel

sterk bebost. Tegen het einde van de 19de eeuw hadden de bevolkingstoename
en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van de landbouwgronden ervoor

gezorgd dat een groot deel van dit boscomplex was verdwenen. Momenteel
beschikken we nog slechts over enkele povere restanten van het eens zo uitge-

strekte woud. Ook de heide onderging hetzelfde trieste lot.

In 1982 werd daarom een onderzoek gestart, met als doel de faunistische

rijkdom van deze bedreigde biotopen te bepalen; voorheen was immers nog
heel weinig bekend over de invertebratenfauna van bos- en heidebiotopen in

West-Vlaanderen. In de loop van 1982 en 1983 werden aanvankelijk 2 plaat-

sen te Veldegem bemonsterd, met name een gemengd, voedselarm loofbos en

een zandige spoorwegberm. Hieronder geven we de faunistische gegevens en

bespreken we de seizoenale activiteitspatronen van de Carabidae, bekomen
in het bosbiotoop. De loopkeverfauna van de spoorwegberm zal in een

volgende publikatie worden behandeld (POLLET, in prep.).

I. Studieterrein
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(B: Brugge, T: Torhout, V: Veldegem)

Veldegem is in het Houtland in het noordoosten van zandig West-Vlaande-

ren gelegen en beschikt nog over verschillende kleinere bossen. Figuur 1

situeert het bemonsterd biotoop. Het betreft hier een gemengd Eike-Beukebe-

stand ( Querco-Fagetum

)

met verspreide naaldbomen (vooral Lork (Larix

decidua Mill.)) en een zeer variabele ondergroei : deze is op bepaalde plaat-

sen volledig afwezig, terwijl ze elders het bos praktisch ondoordringbaar

maakt. Vooral Bosbraam (Rubus fruticosus COLL.), Vlier (Sambucus nigra

L.) en Veelbloemige Salomonszegel (Polygonatum multiflorum (L.)All.) ma-
ken deel uit van de struik- en kruidlaag. Het bos wordt doorkruist met dreven,

die door de grote verstoring en bodemverdichting (vooral te wijten aan zware

landbouwmachines) een zeer dichte vegetatie vertonen met als voornaamste

flora-elementen Grote Brandnetel (Urtica dioica L.), Waterpeper (Polygonum

hydropiper L.). Greppelrus (Juncus bufonius L.), Valse salie ( Teucrium scoro-

donia L.), Bosdroogbloem ( Gnaphalium sylvaticum L.) en Knopig helmkruid

(Scrophularia nodosa L.).

II. Materiaal en methode

De bemonstering gebeurde vooral door middel van bodemvallen; daar-

naast leverden sporadische handvangsten in de loop van het onderzoek soms

nieuwe soorten op. 9 bodemvallen met een binnendiameter van 9,5 cm en een
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diepte van 10 cm werden voor 1/3 gevuld met een 4%-formoloplossing, waar-

bij een weinig detergent werd gevoegd, om de oppervlaktespanning te verla-

gen. Gedurende een periode van 25-XII-1982 tot 30-XII-1983 werden de

bodemvallen om de 2 weken leeggemaakt. De vangstopbrengsten werden na

het ledigen gecontroleerd op de aanwezigheid van Carabidae, Araneae en

Opiliones. De Carabidae werden vervolgens gedetermineerd a.h.v. LlND-

ROTH ( 1974) en FREUDEct al. ( 1976). Verder werden ze ook gesext en er werd

nagegaan of ze reeds een harde cuticula vertoonden en/of uitgekleurd waren,

dit om tenerals (pas uitgeslopen kevers) te kunnen onderscheiden. Tenslotte

werden de larvale stadia van de Carabidae tot op soortniveau gedetermi-

neerd.

III. Resultaten en bespreking

A. Algemeen
Tabel 1 geeft een overzicht van de verzamelde Carabidae, waarbij absolute

en procentuele aantallen van de adulten, het aantal larven, typebiotoop en het

reproductietype van de beschouwde soort worden aangeduid. Volgende soor-

ten werden enkel met handvangsten verzameld : Bradycellus harpalinus, Cala-

thus fuscipes, Dromius agilis, D. quadrinotatus, Pterostichus madidus, P. mela-

narius en Trechus quadristriatus.

Door middel van bodemvallen werden 1390 adulte en 286 larvale Carabi-

dae verzameld, behorende tot 40 soorten. Samen met de gegevens, bekomen
door handvangsten, komt het totaal aantal op 47 soorten. Alhoewel het hier

een bosbiotoop betreft, blijken de typische bossoorten op soortniveau duide-

lijk de minderheid te vormen (32% = 13/40). Op individu-niveau echter be-

staat de onderzochte Carabidae-fauna voor meer dan 83% (= 1166/1390) uit

bossoorten. Aldus blijken de typische bossoorten, op enkele zeldzame soor-

ten na, het meest abundant voor te komen (cfr. tabel 1). Het vrij talrijk voor-

komen van de weinige keversoorten, die niet karakteristiek zijn voor bossen,

kan op de volgende manier worden verklaard :

1. Bembidion lampros en B. tetracolum zijn de meest eurytope soorten

van dit genus; ze komen het meest talrijk voor op akkers en in mindere mate
in graslanden. Deze soorten zijn ongetwijfeld afkomstig van de aangrenzende

weiden en akkers. Omdat B. lampros en B. tetracolum uitsluitend in het late

najaar werden gevangen, terwijl ze daarentegen hun activiteitspiek op akkers

gedurende het vroege voorjaar bereiken, kunnen we concluderen dat beide

soorten voor een deel in de boszoom gaan overwinteren. Ze werden immers
overwegend in bodemvallen 1 en 2 (cfr. fig. 1) aangetroffen (B . lampros : 24/25

ex. en B. tetracolum : 25/29 ex. in bodemval 1 en 2).

2. Asaphideon flavipes wordt door LiNDROTH (1945, 1974) opgegeven als

typisch voor open land en blijkt vooral op vochtige kleigrond, nabij waterlo-

pen, voor te komen. Daarentegen werd deze soort in ons onderzoek uitslui-

tend gevangen in de boszoom (bodemval 1), alsook nabij een open plek in het

bos (bodemvallen 8 en 9). Mede door waarnemingen in het veld kunnen we
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Abax parallellepipedus (Piller &
Mitterpacher, 1783)

Agonum assimile (Payku'I l, 1798)

Agonum moestum (Duftschmid, 1812)

Agonum muelleri (Herbst, 1 785)

Agonum obscurum (Herbst, 1784)

Amara familiahs (Duftschmid, 1812)

Amara lunico/lis Schiodte, 1837

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810)

Amara similata (Gyllenhal, 1810)

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)

Asaphideon flavipes (Linnaeus, 1761)

Badister bipustulatus (Fabricius, 1792)

Badister lacertosus Sturm, 1815

Badister sodalis (Duftschmid, 1812)

Bembidion harpaloides Serville, 1821

Bembidion lampros (Herbst, 1784)

Bembidion tetracolum Say, 1823

Bembidion unicolor Chaudoir, 1850

Bradycellus sharpi Joy ,1912

Calathus piceus (Marsham, 1802)

Carabus purpurascens (Fabricius, 1787)

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)

Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

Leistus fulvibarbis Dejean, 1826

Leistus rufescens (Fabricius, 1775)

Leistus rufomarginatus Duftschmid, 1812

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

Nebria salina (Fairmaire, 1854)

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)

Notiophilus rufipes Curtis, 1829

Pterostichus cupreus (Linnaeus, 1758)

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)

Pterostichus strenuus (Panzer, 1797)

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)

Stenolophus teutonus (Schrank, 1781)

Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

Synuchus nivalis (Panzer, 1797)

1 2 3 4 5

75/36 7,99 % /l/ B H
82/127 15,04 % 1/4/4 B F
1/ V F
1/1 A F
1/4 Br F
/I D F
/I D F
1/3 D F
2/ D F
2/1 D F
12/8 1 ,44 % (A) F
1/ D F
2/1 D F
2/ V F
1/ Bm F

12/13 1,80 % E(A) F
12/17 2,09 %„ E(A) F
/I B F
1/ B H

127/258 24,39 % 36/21/8 B H
85/54 10,00 % /1/7 B H
5/ /2/3 B H
/I Bm F

2/1 /3 D H(a)
13/12 1,80 % 13/6/9 B H(a)
2/ /2/4 V H(a)
19/12 2,23 % 29/20/28 B H(a)

3/8 E F
20/38 4,17 % 5/3/25 E H(a)

/3 D H(a)
91/92 13,17 % 5/5/30 B F
1/ V F

36/15 3,67 % /1/6 B F
/I V F
/I O F

11/14 1,80 % /2/2 E(D) F
11/9 1,44 % E(V) F
1/ E(V) F
14/6 1,44 % B F
1/1 D F

Tabel 1. Overzicht van de verzamelde Carabidae in een gemengd, voedselarm bos te Veldegem

(West-Vlaanderen) in de periode 25-XI I- 1 982 - 30-XII- 1983.

Verklaring van de gebruikte symboliek :

kolom 1 : absolute aantallen van de adulte mannetjes/wijfjes.

kolom 2
:
procentuele verhouding van het aantal kevers van een bepaalde soort/totaal aantal

kevers (enkel percentages groter dan 1% worden aangeduid),

kolom 3 : absolute aantallen van de larven, opgesplitst in de 3 instars : I/II/II1.

kolom 4 : typebiotoop van de beschouwde soorten volgens Lindroth (1945, 1974) : A: akker,

B: bos, Bm: arboricool (boombewonend), Br: broekbos, D: droge graslanden, E: eury-

toop (overal voorkomend), E(X): eurytoop, maar met zwaartepunt van voorkomen in

biotoop X, O: oevers en V: vochtige graslanden,

kolom 5 : reproductietype :
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F(rühling): voorjaarsreproducerende soort met zomerlarven.

H(erbst): herfstreproducerende soort met winterlarven; adulten zonder zomerrust (aesti-

vatie)

H(a): herfstreproducerende soort met winterlarven; adulten met aestivatie(a).

besluiten dat deze soort eerder een specifieke voorkeur vertoont voor licht-

rijke, droge bosgedeelten.

3. Nebria brevicollis en Pterostichus strenuus worden als eurytoop bestem-

peld, alhoewel ze oorspronkelijk vooral werden aangetroffen in bosbiotopen,

waar ze nog steeds vrij talrijk kunnen voorkomen. Na de uitbreiding van de

landbouwgronden hebben deze twee soorten hoogst waarschijnlijk in deze

nieuw gecreëerde biotopen meer optimale levensomstandigheden gevonden.

Bijgevolg bereikten N. brevicollis en P. strenuus momenteel op akkers en in

graslanden het zwaartepunt van hun voorkomen. Daarom worden ze ook wel

«cultuurvolgers» genoemd (LlNDROTH, 1945).

4. Tenslotte is Pterostichus vernalis het meest abundant in vochtige weiden

(Larsson, 1939; Lindroth, 1945, 1974); omdat de meeste kevers pas vanaf

oktober werden gevangen, betreft het hier waarschijnlijk eveneens een soort,

waarvan een deel van de populatie in het bos gaat overwinteren en afkomstig

is van de nabijgelegen weilanden (cfr. B. lampros en B. tetracolum).

B. Fenologie van Carabidae

Fenologie werd door WILLIAMS (1949) als volgt omschreven : «Phenology
is the study of the sequence of natural events throughout the year, and the

changes in date from year to year and from place to place». In de meeste

gevallen wordt met fenologie vooral de seizoenale activiteit van een bepaalde

groep organismen bedoeld. In dit opzicht is de bodemvaltechniek heel

geschikt om de fenologie van bodemactieve arthropoden na te gaan, op voor-

waarde dat deze vangpotten op regelmatige tijdstippen worden leeggemaakt.

Hierbij dient wel opgemerkt dat de vangstopbrengsten het resultaat zijn

van enerzijds de densiteit waarin bepaalde soorten voorkomen, en anderzijds

de voorgenoemde activiteit van de bestudeerde soorten. Deze activiteit wordt

op haar beurt bepaald door allerlei factoren zoals voortplanting, voedsel-

opname en vluchtreactie bij ongunstige milieu-omstandigheden.

Larsson (1939) onderscheidde 2 reproductietypes bij Carabidae : F(rüh-

jahr)-soorten met een voortplanting in het voorjaar en H(erbst)-soorten, die

een reproductie hebben in het najaar. Bij de F-soorten maakte voorgenoemde
auteur nog een opsplitsing op basis van de aan- of afwezigheid van en klein,

dan wel groot, actief herfstbestand. Omdat het optreden en de omvang van
een actief herfstbestand sterk kan variëren tussen biotopen en volgens de

geografische streek, alsook het feit dat veel zogenaamde F-soorten pas in de

zomer reproduceren, bleek deze opsplitsing niet vol te houden.

Vervolgens stelde THIELE (1977) de volgende indeling voor, op basis van
reproductieperiode, overwinteringsstadia en de aanwezigheid van een aesti-

vatie (zomerrust) :
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Groep 1 : voorjaarsreproducerende soorten met zomerlarven; overwinte-

ren als adulten (F).

Groep 2 : zomer- en herfstreproducerende soorten met winterlarven; geen

adulte aestivatieperiode (H).

Groep 3 : zomer- en herfstreproducerende soorten met winterlarven; de

adulten verschijnen in de lente en ondergaan een aestivatieperiode, voor-

aleer ze zich in de herfst voortplanten (H(a)).

Groep 4 : soorten met een flexibele reproductieperiode; bij deze soorten

kan reproductie in de lente als in de herfst plaatsgrijpen in eenzelfde

populatie. Dit is slechts mogelijk omdat de larven zowel in zomer- als

winteromstandigheden kunnen overleven, dit in tegenstelling tot de

larven van de vorige groepen. Tenslotte wordt de reproductieperiode

in belangrijke mate bepaald door klimaat- en weersomstandigheden.

Groep 5 : soorten die meer dan één jaar nodig hebben om hun ontwikkeling

te voltooien.

Het aandeel van de F-, H- en H(a)-soorten in de aanwezige loopkeverpopu-

latie wordt sterk bepaald door de stabiliteit van het beschouwde biotoop.

Omdat de larven veel striktere eisen stellen aan hun leefmilieu dan de adulte

kevers, zal het ook van dit stadium afhangen of een soort al dan niet perma-

nent kan voorkomen en zich voortplanten in een bepaald biotoop. Zo onder-

zocht Lehmann (1965) de loopkeverfauna van de oever aan de Rijn, waarbij

hij vaststelde dat alleen F-soorten voorkwamen. Dit stelde hij in verband met

het feit dat H-soorten hun volledige levenscyclus niet kunnen voltooien door

het voorkomen van winterinundaties. De F-soorten daarentegen zoeken

reeds in het najaar de hogergelegen winterkwartieren op, zodat zij veel minder

last ondervinden van de overstromingen.

Larsson (1939) postuleert dat in open land relatief meer F-soorten voor-

komen, terwijl in bossen de H-soorten domineren. Tabel 2 geeft in dit verband

de percentages van F-soorten (op soortniveau!) in bosbiotopen, bekomen
door verschillende onderzoekers.

F-soorten

dicht bos (Larsson, 1939) 45,5 %
licht bos (idem) 44,0 %
broekbos (idem) 73,7 %
Greenslade (1965) 33,0 %
Thiele (1969) 50,0 %
eigen onderzoek 67,5 %

Tabel 2. Overzicht van de percentages van F-soorten (op soortniveau) in bosbiotopen, bekomen
door verschillende onderzoekers.

Wegens het optreden van sterke verschillen, zal het aandeel van F-soorten

hoogstwaarschijnlijk sterk afhankelijk zijn van factoren als klimaat, geogra-

fische ligging, de grootte en vooral de stabiliteit van het biotoop. TiETZE

(1974) stelde immers vast dat in graslanden het aantal F-soorten toenam naar-
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mate het meer droge graslanden en daardoor stabielere milieus betrof.

THIELE (1962) en THIELE & KOLBE (1962) kwamen tot dezelfde conclusie

voor bossen.

Zoals reeds eerder vermeld, geeft het percentage van deze F-soorten op
soortniveau geen goed beeld van de werkelijke aantallen van de F-soorten,

die in het onderzochte bosbiotoop werden gevonden : op individu-niveau

maakt deze groep in ons onderzoek minder dan de helft (45,11%) van de

totale loopkeverfauna uit.

C. Fenologie van de Carabidae in het onderzochte bosbiotoop

In de hierop volgende bespreking werden vrijwel enkel de typische bossoor-

ten behandeld, omdat deze soorten bijna uitsluitend in dit biotoop voorko-

men en aldus een seizoenaal activiteitspatroon vertonen, dat kenmerkend en

aangepast is aan het bosbiotoop. Daarnaast zijn de fenologiepatronen bij

deze Carabidae meer betrouwbaar omdat ze in relatief grote aantallen werden
gevangen.

Bij soorten, waarvan larvale stadia worden verzameld, kan vrij gemakke-
lijk het reproductietype worden afgeleid. Bij de meeste soorten vertonen de

larven echter een ondergrondse levenswijze, waardoor ze met behulp van

bodemvallen zelden worden gevangen. Daarentegen zijn de larven van soor-

ten van de genera Leistus, Nebria, Loricera en Noüophilus overwegend epi-

gaeïsch actief, wat waarschijnlijk in nauw verband staat met de prooikeuze :

ze voeden zich nl. bijna uitsluitend met Collembola, waarvoor een snelle

voortbeweging en een grote beweeglijkheid vereist lijken.

Wanneer een grote populatie van een bepaalde soort op een bepaalde plaats

voorkomt, is de kans natuurlijk groter dat, ondanks de overwegend onder-

grondse levenswijze, toch larven worden waargenomen. Dit lijkt het geval te

zijn voor op één na alle typische bossoorten; er werden immers slechts van

Stomis pumicatus geen larven gevangen. De larvestadia van deze soort werden
zelfs nog niet beschreven (Lindroth, 1974). We kunnen bijgevolg onder-

stellen dat alle hieronder besproken soorten zich in het bosbiotoop voortplan-

ten. Ruwweg kunnen we 3 groepen onderscheiden, op basis van de reproduc-

tieperiode en het daaruit volgend fenologiepatroon én steunend op de

indeling volgens Thiele (1977) :

Groep 1 : voorjaarsreproducerende soorten met zomerlarven (F)

Groep 2 : herfstreproducerende soorten met winterlarven; adulten zonder

aestivatie (H)

Groep 3 : herfstreproducerende soorten met winterlarven; adulten met
zomerrust (aestivatie) (H(a)).

Hieronder worden deze groepen opeenvolgend besproken.

Groep 1 : voorjaarsreproducerende soorten met zomerlarven (F)

Tot deze groep behoren 3 vrij tot zeer talrijk voorkomende bos-Carabidae :

Notiophilus biguttatus, Stomis pumicatus en Agonum assimile. De eerstge-
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Fig. 2-4. Seizoenaal activiteitspatroon bij Carabidae van een bosbiotoop :

Notiophi/us biguttatus (fig. 2), Stomis pumicatus (fig. 3), Nebria brevicollis (fig. 4)

Symboliek : adulten :-e-; tenerals : ; larven :
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noemde soort onderscheidt zich van de volgende doordat ze ook in de winter-

maanden actief is. Zo werd ze praktisch gedurende de volledige bemonste-

ringsperiode gevangen.

Notiophilus biguttatus blijkt praktisch het gehele jaar actief te zijn, met een

activiteitspiek in het begin van juni (fig. 2). Larven werden verzameld gedu-

rende de periode begin mei - half september. LARSSON (1939) daarentegen

vond slechts larven vanaf juni, wat waarschijnlijk kan verklaard worden door

verschillen in breedteligging. Opvallend is wel dat gedurende de activiteits-

periode van de larven, terzelfdertijd I-, II- en Ill-instars voorkomen, wat

waarschijnlijk te wijten is aan de lange eilegperiode, waarvan de lange activi-

teitsperiode van de larven (4,5 maand) een bewijs is. Wijfjes van deze soort

bezitten trouwens het gehele jaar door rijpe eieren (Desender, mond.
meded.).

In verhouding tot het totaal aantal gevangen kevers van N. biguttatus,

werden slechts heel weinig tenerals opgemerkt (n=4). Blijkbaar wordt de

nieuwe generatie kevers pas actief, wanneer ze volledig uitgekleurd zijn en

hun chitinepantser zijn definitieve hardheid heeft. Dit kan de oorzaak zijn

van de afwezigheid van deze kevers in de vangpotten gedurende de periode

half augustus - half november, waarna ze terug in aantal toenemen.

Notiophilus biguttatus is een soort van droge beukebossen en komt daar

vooral op de kale plekken voor (LARSSON, 1939; LlNDROTH, 1945, 1974).

De nauwverwante N. rufipes is evenals voorgaande soort een xerofiele bos-

soort (Den Boer, 1965; Thiele, 1976).

Stomis pumicatus vertoont, in tegenstelling tot Notiophilus biguttatus, een

activiteitsperiode die beperkt is tot de periode begin mei - einde augustus

(fig. 3). In meer vochtige situaties zoals hooilanden valt de activiteitsperiode

van deze soort enkele weken later, wat te wijten is aan de langdurige inunda-

tie-omstandigheden (ongepubl. data). Larsson (1939) stelde vast dat de

soort praktisch het gehele jaar door actief is, met een maximum in mei, wat

helemaal in tegenspraak is met onze resultaten. Stomis pumicatus bereikt

immers zijn activiteitspiek in de tweede helft van juni in het bemonsterd bos-

biotoop te Veldegem. Deze grote verschillen staan misschien in relatie met
een wijziging in biotoopkeuze : LARSSON (1939) meldt deze soort vooral van
hooilanden, terwijl ze volgens LlNDROTH ( 1945) ook voorkomt in struikrijke

bosweiden en open loofbosbestanden. In ieder geval verkiest deze soort een

zekere graad van beschaduwing. In ons onderzoek werden larven noch
tenerals genoteerd. Volgens LARSSON (1939) verlaten de jonge kevers hun
popwieg niet, terwijl de larven zelfs helemaal niet bekend zijn (LlNDROTH,
1974).

Agonum assimile is actief het gehele jaar door, behalve tijdens de winter-

maanden (fig. 8). Gedurende zijn activiteitsperiode vertoont deze soort echter

verschillende pieken, die volledig samenvallen met periodes van grote regen-

val. Alhoewel A. assimile vooral voorkomt in vochtige bossen, blijkt deze

soort toch eerder lage temperaturen (koel) te prefereren boven een hoge
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Fig. 8. Seizoenaal activiteitspatroon van Agonum assimile

(adulten : -e- ;
tenerals : an

;
larven : in relatie tot de totale neerslag (genoteerd te

Brugge/Eeklo) tijdens de bemonsteringsperiode (symboliek :

vochtigheidsgraad (Thiele, 1976). Blijkbaar zorgt een tijdelijke regenval in

de lente en zomer - wanneer de zandige bodem reeds uitgedroogd is - voor

meer optimale levensomstandigheden, waardoor A. assimile veel actiever

blijkt te zijn. Ook LARSSON (1939) vond meerdere pieken in het activiteits-

verloop van deze loopkeversoort. Deze auteur stelde vast dat de reproductie

plaats vindt in april-mei, waarna de kevers veel minder worden gevangen.

Gedurende de late zomer verschijnen de jonge kevers massaal. In ons onder-

zoek werden eveneens grote aantallen tenerals opgemerkt gedurende juli-

augustus. De larven, die blijkbaar een ondergrondse levenswijze vertonen,

werden overigens in kleine aantallen gevangen gedurende de periode begin

juni - begin augustus.

Groep 2 : herfstreproducerende soorten met winterlarven; adulten zonder aesti-

vatie (H)

Hiertoe behoren 3 van de meest abundante Carabidae-soorten, die in het

bosbiotoop te Veldegem werden waargenomen : Carabus purpurascens, Abax
parallellepipedus en Calathus piceus. In tegenstelling tot soorten uit de eerste

groep, vertonen voorgenoemde 3 soorten een zeer gelijkaardig activiteits-

verloop : ze verschijnen pas in de late lente en bereiken alle hun activiteitspiek

in de zomermaanden. Er treden echter onderling kleine verschillen op in

verband met de bovengrondse activiteit van de larven, de reproductiestrategie

en de mate waarin tenerals verschijnen.

Carabus purpurascens vertoont als adulte kever een vrij beperkte activiteits-

periode (begin juni - half oktober) (fig. 5). Dit is in tegenstelling met het
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onderzoek van Larsson (1939), die vond dat deze soort het gehele jaar actief

is. De activiteitspiek wordt half augustus bereikt en deze is nu wel volledig in

overeenstemming met de bevindingen van LARSSON (1939), LAUTERBACH
(1964) en van der Drift (1959). In diezelfde periode grijpt ook de voortplan-

ting plaats. De eerste larven verschijnen in augustus en de winter wordt in het

Ill-instar doorgebracht (LARSSON, 1939). Hierbij dient wel opgemerkt dat

naast deze larven ook een belangrijk deel van de adulte kevers overwintert.

Dit geldt ook voor A. parallellepipedus en in mindere mate voor C. piceus.

Abax parallellepipedus vertoont, evenals de voorgaande soort, een zeer

snelle activiteitsstijging in de vroege zomer, maar de volledige activiteitsperio-

de omvat ca. 7 maanden, d.i. 2,5 maanden langer dan bij C. purpurascens (vgl.

van der Drift, 1959) (fig. 6). Lauterbach (1964) stelde vast dat deze

soort zowel een voorjaars- als een najaarsvoortplanting kent. Bovendien

kunnen individuen van een voorjaars- en najaarsreproducerende populatie

terzelfdertijd in eenzelfde biotoop voorkomen. LOESER (1970) toonde aan dat

noch fotoperiode noch temperatuur bepalend waren voor het tijdstip van

voortplanting. Een zeer lage mortaliteit onder de larven bij lage temperaturen

zag hij als een verklaring voor het veelvuldig voorkomen van A. paral/ellepipe-

dus in eerder koele biotopen. In ons onderzoek blijkt de soort overwegend
herfstreproductief te zijn, alhoewel daarnaast tenerals werden waargenomen
in augustus, wat duidt op de aanwezigheid van voorjaarsreproducerende

kevers. In tegenstelling tot onze resultaten, stelde Larsson (1939) vast dat

deze soort reeds vanaf einde februari actief is, maar - net als in ons onderzoek -

de kevers volledig verdwijnen vanaf begin november. Larven werden door
laatstgenoemde auteur geheel het jaar door waargenomen, terwijl wij slechts

in augustus enkele larven konden noteren.

Calathus piceus bleek tijdens onze bemonsteringsperiode de meest abun-

dante loopkeversoort te zijn. In tegenstelling tot beide voorgaande soorten,

werden reeds vanaf begin maart kevers gevangen (fig. 7) (vgl. VAN DER DRIFT,

1959). Volgens Larsson ( 1939) zijn de kevers zelfs reeds vanafjanuari actief.

Calathus piceus vertoont twee pieken, waarvan de eerste te wijten is aan een

synchroon uitsluipen van tenerals, terwijl de verhoogde activiteit in augustus

vooral een gevolg is van de reproductie (copulatie en ovipositie), die in deze

periode plaats vindt (LARSSON, 1939). Voorgenoemde auteur wijt de ver-

hoogde activiteit in mei eerder aan het verschijnen van overwinterde adulten.

Opmerkelijk voor deze soort is wel de hoge activiteit van tenerals alsook de

sterk uitgesproken, epigaeïsche activiteit van de larvale stadia. C. piceus

overwintert vooral als I- en Il-instar; Ill-instars worden vooral in de vroege

lente waargenomen.

Groep 3 : herfstreproducerende soorten met winterlarven; adulten met aesti-

vatie (H(a))

Typische loopkeversoorten, die tot deze groep behoren, zijn soorten van de
genera Leistus en Nebria. Deze soorten vertonen een karakteristiek activiteits-

patroon, waarbij de adulten (waaronder tenerals) te voorschijn komen gedu-

65



A

A

N

T

A

L

E

X

E

M

P

L

A

R

E

N

DEC JAN FEB HAR APR HAY JUN 01 AU8 SEP OCT NOV DEC

Fig. 5-7. Seizoenaal activiteitspatroon bij Carabidae van een bosbiotoop :

Carabus purpurascens (fig. 5), Abax parallellepipedus (fig. 6), Calathus piceus (fig. 7)

Symboliek : adulten :-e-; tenerals : bmkb ; larven : —t—
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rende een korte periode in de lente om dan in diapause te gaan. Na deze aesti-

vatieperiode verschijnen ze terug in de herfst, wanneer ze zich dan ook voort-

planten. Deze rustperiode tijdens de zomer is een mechanisme om de larven in

de geschikte omstandigheden te laten verschijnen : lage temperaturen blijken

immers noodzakelijk te zijn voor de larvale ontwikkeling. Deze inactiviteit,

die gepaard gaat met een gonadiale rust, zou niet van de fotoperiode afhan-

gen, maar bepaald worden door de voedingstoestand van de kevers (PENNEY,

1969). Aldus zou de diapause van de adulte kevers in relatie staan met een

schaarste aan geschikte prooien in de zomermaanden zoals Collembola en

Acari. Een ander gemeenschappelijk kenmerk van deze groep is de uitzonder-

lijk hoge activiteit van de larven. Tabel 3 vergelijkt de relatieve activiteit van

larven in verhouding tot de adulten voor enkele soorten van de bovengenoem-

de genera.

soort percentage auteur

Nebria brevicollis 4,98 % Thiele, 1964

Nebria brevicollis 0,42 % Thiele, 1964

Nebria brevicollis/salina 0,40 % Heydemann, 1962

Nebria salina 0,81 % Lehmann, 1965

Leistus rufomarginatus 0,48 % eigen onderzoek

Leistus fulvibarbis 0,12 % eigen onderzoek

Nebria brevicollis 0,57 % eigen onderzoek

Tabel 3. Samenvatting van de verhouding larven/adulten voor enkele soorten van de genera

Leistus en Nebria (gebaseerd op bodemvalgegevens) als criterium voor de relatieve activiteit

van de larven.

Dergelijke hoge percentages van larvale activiteit werden nog niet waarge-

nomen bij andere soorten met winterlarven (daar bereiken de waarden hoog-

stens 10%) en komen slechts zelden voor bij voorjaarsreproducerende Cara-

biden. Aldus blijken deze larven heel goed aangepast te zijn aan de lage

temperaturen gedurende de winter (Thiele, 1977). Van de verzamelde

Nebria en Leistus soorten wordt enkel Nebria brevicollis hieronder besproken,

omdat enkel deze soort in vrij grote aantallen werd gevangen.

Nebria brevicollis is een zeer eurytope loopkeversoort (zie ook hoger). Deze
soort blijkt vanaf december tot begin juli continu actief te zijn, weliswaar

in kleine aantallen (fig. 4). Na de diapause (juli-begin augustus) wordt het

activiteitsmaximum bereikt. Tijdens deze najaarsactiviteit plant de soort zich

ook voort; eierleggende wijfjes kunnen echter tot in het vroege voorjaar

aangetroffen worden. Nebria brevicollis overwintert als adulte kever, I-, II-

en III-instars. De III-instars werden pas in het begin van januari gevangen,

terwijl ze op graasweiden reeds vanaf begin november verschijnen (ongepubl.

data). Opvallende is ook het groot aantal III-instars t.o.v. het aantal tenerals

in het voorjaar : ongunstige milieu-omstandigheden en predatie - met als

gevolg een reductie van het aantal kevers - alsook een geringere activiteit van

de tenerals of een combinatie van voorgenoemde factoren kunnen verant-

woordelijk zijn voor deze afname. Tenslotte is het groter aantal adulten in de
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herfst mogelijk te wijten aan immigratie van kevers, afkomstig van de nabij-

gelegen weiden.

Dankwoord
Prof. Dr. J. Hublé, K. DESENDER en Dr. R. BOSMANS betuig ik mijn

oprechte dank voor het kritisch doorlezen van het manuscript. Tevens dank
ik het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in

Nijverheid en Landbouw voor de verleende financiële steun.

Literatuur

Den Boer, P.J., 1965. Verbreitung von Carabiden und ihr Zusammenhang mit Vegetation und
Boden. Biosoziologie (R. Tüxen ed.) Verlag Dr. W. Junk, Den Haag, 172-183.

Freude, H., Harde, K.W. & G.A. Lohse, 1976. Die Kafer Mitteleuropas, Band 2. Carabidae.

Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 302 p.

Greenslade, P.J.M., 1965. On the ecology of some British carabid beetles with special reference

to life histories. Trans. Soc.Brit.Entomol. 16 : 149-179.

Heydemann, B., 1962. Die biozönotische Entwicklung vom Vorland zum Koog. Vergleichend-

ökologische Untersuchungen an der Nordseeküste. II. Teil. Kafer (Coleoptera). Abh.

Malh.Naturw.Kl.Akad.Wiss.Mainz 11 : 765-964.

Larsson, S.G., 1939. Entwicklungstypen und Entwicklungszeiten der danischen Carabidae. Ent.

Meddelelser 20 : 277-560.

Lauterbach, A.W., 1964. Verbreitungs- und aktivitatsbestimmende Faktoren bei Carabiden in

sauerlandischen Waldern. Abh. Landesmus. Naturk. Münster(Westfalen) 26 : 5-103.

Lehmann, H., 1965. Oekologische Untersuchungen über die Carabidenfauna des Rheinufers in

der Umgebung von Köln. Z.Morph.Oekol.Tiere 55 : 597-630.

Lindroth, C.H., 1945. Die Fennoskandischen Carabidae. K. Vet. O. Vitlerh.Samh.Handl. F6, Ser.

B, BD. N.01; Speziellen Teil : 1-709.

Lindroth, C.H., 1974. Coleoptera Carabidae. Handbooksfor the Identification ofBritish Insects.

Roy.Ent.Soc.London IV (part 2), 148 p.

Loser, S., 1970. Brutfürsorge und Brutpflege bei Laufkafern der Gattung Abax. Verh.Dt.Zool.

'

Ges. Würzburg , 1969 : 322-326.

Penney, M.M., 1969. Diapause and reproduction in Nebria brevicollis (F.) (Coleoptera, Carabi-

dae). J.Anim.Ecol. 38 : 219-233.

Pollet, M., in prep. Carabidae (Coleoptera) van een spoorwegberm te Veldegem (West-Vlaande-

ren).

Thiele, H.U., 1962. Zusammenhange zwischen Jahreszeit der Larvalentwicklung und Biotop-

bindung bei Waldbewohnenden Carabiden. Proc. I Ith.Intern.Congr.Entomol. Vienna 1960

3 : 165-169.

Thiele, H.U., 1964. Experimentelle Untersuchungen an bodenbewohnenden Coleopteren einer

Heckenlandschaft. Z.Morph.Oekol.Tiere 53 : 537-586.

Thiele, H.U., 1969. Zusammenhange zwischen Tagesrhytmik, Jahresrhytmik und Habitatbin-

dung bei Carabiden. Oecologia (Berlin) 3 : 227-229.

Thiele, H.U., 1976. Tageslangenmessung als Grundlage der Jahresrhytmik des Laufkafers Plero-

stichus nigrita F. Verh.Dt.Zool. Ges.Hamburg 1976 : 218.

Thiele, H.U. & W. Kolbe, 1962. Beziehungen zwischen bodenbewohnenden Kafern und Pflan-

zengesellschaften in Waldern. Pedobiologia 1 : 157-173.

Tietze, F., 1974. Zur Oekologie, Soziobiologie und Phanologie der Laufkafer (Coleoptera, Cara-

bidae) des Grünlandes im Süden der DDR. V. Teil (Schluss). Zur Phanologie der Carabi-

den des untersuchten Grünlandes. Hercynia (Leipzig), N.F. 11 : 47-68.

Van der Drift, J., 1959. Field studies on the surface fauna of forests. Bijdragen tot de Dierkunde

29 : 79-103.

Williams, C.B., 1949. The biology of the seasons. New Naturalist 5.

Pollet M. : Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud

(Dir. Prof. Dr. J. Hublé), K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent.

68



Bijdrage tot de kennis van de verspreiding in België van het genus

Sphecodes (Hymenoptera : Halictidae)

door

Karei Janssens

Abstract. On the distribution of the genus Sphecodes in Belgium (Hymenoptera : Halictidae).

My specimens of the genus Sphecodes were determined by Dr. Warncke and J. Petit, for which I

am indebted. Therefore it is possible now to publish the faunistic data of these bees. It is seen from

this study that some species are common in our sand areas : Sphecodes crassus. geofrellus, gibbus,

longulus, monilicornis and especially pellucidus.

Résumé. Contribution a la connaissance de la répartition du genre Sphecodes en Belgique

(Hymenoptera : Halictidae). Mes exemplaires du genre Sphecodes ont été déterminés par le Dr.

Warncke et par J. Petit, je tiens ici a les en remercier. Grace a cela il m’est maintenant possible

de publier les données faunistiques de ces abeilles. II appert de cette étude que des espèces comme
Sphecodes crassus, geofrellus, gibbus, longulus, monilicornis et surtout pellucidus sont communes
dans nos régions sablonneuses.

Mijn exemplaren uit het genus Sphecodes (Halictidae) werden door Dr.

WARNCKE (Dachau) en door de heer J. PETIT (Wonck) gedetermineerd,

waarvoor mijn hartelijke dank. Daardoor is het nu mogelijk de faunistische

gegevens van deze bijen te publiceren. De biotopen waarde meeste Sphecodes

soorten in de jaren 1960-1970 verzameld werden, zijn nu praktisch verdwe-

nen. Dit geldt o.a. voor de zandgroeve te Bevel (10 soorten), het Wilrijkse

plein te Antwerpen (5 soorten) enz. Bij overzicht van deze waarnemingen,
blijkt dat Sphecodes crassus, geofrellus, gibbus, longulus, monilicornis en

vooral pellucidus gewoon zijn in onze zandstreken.

Sphecodes crassus THOMSON
Nog niet vermeld uit de provincie Antwerpen; meestal in het oosten van het

land.

Bevel 23-VII-1964 1 2
Bevel 2 1- VII-1 965 1 2
Bevel 1 3-VIII- 1 966 1 2
Antwerpen 24-VII-1969 1 2
Kessel 7-V-1970 2 2
Brasschaat l-V-1971

1 $
Brasschaat 20-V-1971 1 2
Berlaar 19- VII-1972 1 o In boomgaard.
Kessel 7-IV-1974 1 2
Kessel 27-IV-1975 1 2

Sphecodes ephippius LiNNAEUS
Koekoeksbij van verschillende Halictus sp. (Enckels).

Bevel 1 l-VI-1964 2 2
Westerlo 9-VIII-1966 1 d
Bevel 10-VIII-1966 1 d
Torgny 23- VII- 1 977 1 <J2 o(ex. coll. C.J. Segers)
Mussy-la-Ville 17-VIII- 1977 1 9 (ex. coll. C.J. Segers)
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Sphecodes geofvellus Kirby
Nog niet vermeld uit de provincie Antwerpen.

Bevel 10-VIII- 1 966 1 2
Sint-Job-in-’t-Goor 7-IV-1969 1 2
Antwerpen 24-VII-1969 1 d
Kessel 12-VII- 1970 1 d
Kessel l-VIII-1970 1 d
Kessel l-VIII-1971 1 d
Brasschaat 19-1X-1971 4 <ƒ

Sphecodes gibbus LiNNAEUS

Schilde 1 5-VII- 19 1

7

2 d (ex. coll. F. Bastin)
Westerlo 9-VIII-l 966 1 2
Bevel 8-VIII- 1 968 1 d
Kessel 7-IX-1969 1 2
Antwerpen 28-VII-1970 1 2
Kapellen 4-X-1971 2 2 (ex. coll. R. van de Poel)
Kapellen 5-X-1971 1 2 (ex. coll. R. van de Poel)
Puurs 27-VII-l 978 1 2 (ex. coll. H. Henderickx)
Antwerpen-Linkeroever 20-1V- 1984 1 2 (det. J. Petit)

Sphecodes longulus HAGEN
Nog niet vermeld uit de provincie Antwerpen.

Bevel 7-V-1964 1 2
Bevel 27-IX-1964 1 d
Bevel 2 1 -VII- 1965 1 d
Sint-Job-in-’t-Goor 19-VIII- 1965 1 d
Bevel 7-X-1965 1 2
Bevel 21-V-1967 1 2
Antwerpen 28-VII-1970 1 d
Sint-Job-in-’t-Goor 9-VIII- 197 1

1

cr i ^
Brasschaat 22-V-19722 d2 o

Kessel 19-VII-1972 1 2
Kessel 20-V-1973 1 2

Sphecodes miniatus Hagen

Bevel 7-VII-1968 1 2

Sphecodes monilicornis KIRBY

Schilde 15-VII-19171 d 1 g(ex. coll. F. Bastin)

Mol 8-IV-1953 1 o (ex. coll. A. van Gool)
Bevel 5-VII- 1964 1 <f

Bevel 23-VII-19642 dl o

Bevel 6-VIII-1964 2 2
Bevel 12-VIII- 1965 1 2
Bevel 22-VIII-1965 1 d
Westerlo 9-VIII-1966 1 2
Bevel 1 1 -VIII- 1968 1 2
Kessel 12-VII-1970 1 d
Kessel 5-VIII-l 970 1 d
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Berlaar

Mortsel

Berlaar

Bevel

Neuville-en-Condroz

Sphecodes pellucidus SMITH

Schilde

Wijnegem

Bevel

Bevel

Bevel

Bevel

Bevel

Bevel

Bevel

Bevel

Halle (Antwerpen)

Kessel

Kessel

Kessel

B rassehaat

Kapellen

Brasschaat

Brasschaat

Kessel

Kessel

23-VII-l 972

3 1 -VII-1972

13-VIII-1972

4-V-1975

3-VIII-1977

1 2
1 cf

1 cf

1 2
1 y (ex. coll. C.J. Segers)

1 5-VII-l 9 1

7

l-V-1951

7-V-1964

24-V-1964

1 1 -VI- 1964

23-VII-1964

6-VIII- 1964

17-VI-1965

27-VI-1965

21-

V-1967

21-IV-1968

7-V-1970

31-V-1970

25-VII-1970

30-V-1971

5-X-1971

22-

V-1972

6-VIII- 1 972

20-V-1973

7-1V-1974

2

1

2

1

8

2

1

3

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2
cf

%
2
2

2

2

(ex. coll. F. Bastin)

(ex. coll. A. van Gool)

(ex. coll. R. van de Poel)

Sphecodes punticeps Thomson
Eén oude vermelding uit de provincie Antwerpen.

Bevel 6-VIII- 1964 1 2
Zolder 20-IX-1964 1 cf

Antwerpen 5-VI-1966 1 2
Antwerpen 14-IX-1969 1 cf

Kessel 5-X-1969 1 2
Kessel 1 l-X-1970 1 cf

Sphecodes reticulatus THOMSON
Nog niet vermeld uit de provincie Antwerpen; soort sterk in achteruitgang.

Koekoeksbij van Andrena barbüabris en A. argentata (Enckels).

Bevel 1 2-VIII- 1965 1 2
Bevel 12-VIII-1968 1 cf

Kessel 5-IX-1971 1

2
Berlaar 1 3-VIII-l 972 1 cf

Berlaar 20-VI II- 1972 1 cf

Berlaar 29-VII- 1973 1 cf

Op distel.

Op distel.

Sphecodes scabricollis WESMAEL
Zeldzaam.

Wiers (Henegouwen) 1 6-VI 11-1 983 2 cf Op Eupatorium, det. J. Petit

Janssens K. : Korte Leemstraat 15A, 2018 Antwerpen
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Bijdrage tot de kennis van de insektenfauna van het Meetjeslands
Landschapspark «Krekengebied» (Oost-Vlaanderen) (Coleoptera)

door

R. Dall’Asta

Abstract. Contribution to the knowledge of the insect fauna of the creek district «Krekenge-
bied» (East-Flanders) (Coleoptera). A list of the Coleoptera species caught in the creek district

«Krekengebied» in the course of 1981-1984 is given. The remarkable species are discussed briefly.

Résumé. Contribution a la connaissance de la faune entomologique du pare naturel «Kreken-
gebied» (Flandre oriëntale) (Coleoptera). L’auteur a récolté des coléoptères dans le pare naturel

«Krekengebied» durant la période 1981-1984 et il en donne une liste. Les espèces intéressantes

sont brièvement commentées.

1. Inleiding

In Phegea 9(2) (Dall’Asta 198 1) verscheen een eerste aanzet tot inventari-

satie van de Coleoptera van het Landschapspark Krekengebied, waarbij

voornamelijk de Carabidae, de waterkevers (Dytiscidae en Hydrophilidae) en

Staphylinidae aan de orde kwamen; deze soortenlijst omvatte de periode

1977-1980. In deze tweede bijdrage worden de andere families behandeld.

Voor faunistisch interessante soorten worden enkele randbemerkingen gefor-

muleerd. Het studiegebied werd reeds duidelijk omschreven in hogervermelde

bijdrage en slechts weinige specimina werden verzameld aan de Grote Geul te

Assenede. Alle waarnemingen dateren uit de zomerperiodes 1981-1984.

2. Inventaris van de Coleoptera

Staphylinidae

Anthobium ophtalmicum Paykull
Coprophilus striatulus Fabricius

Euaesthetus bipunctatus Ltungh
Lathrobium geminum Kraatz
Leptacinus formicetorum Marsham
Lesteva longelytrata Goeze
Lesteva pubescens Mannerheim
Megarthrus depressus Paykull
Megarthrus sinuatocollis Lacordaire

Micropeplus porcatus Fabricius

Micropeplus staphylinoides Marsham
Myllaena intermedia Erichson

Oxytelus rugosus Fabricius

Phloeobium clypeatum Marsham
Phloeonomus pusillus Gravenhorst
Paederus riparius Linnaeus

Platysihetus cornutus Gravenhorst
Philontus splendens Fabricius

Philontus nigritulus Gravenhorst
Philontus laminatus Creutzer
Philontus carbonarius Gyllenhall
Philontus fuscipennis Mannerheim
Philontus quisquiliarius Gyllenhall
Philontus fulvipes Fabricius

Quedius unicolor Kiesenwetter

Quedius cruentatus Olivier

Quedius auricomus Kiesenwetter

Stenus juno Fabricius

Stenus biguttatus Linnaeus

Stenus carbonarius Gyllenhall
Stenus incanus Erichson

Stenus opticus Gravenhorst
Syntomium aeneum Mueller
Tachyporus nitidulus Fabricius

Xantholinus punctulatus Paykull

Micropeplus porcatus F. en M. staphylinoides Marsham worden door ver-

scheidene auteurs tot de Nitidulidae gerekend, of worden als onafhankelijke

familie beschouwd (Auber 1965). Beide soorten zijn zeldzaam in ons gebied;

zij werden gezeefd uit humus op drassige weiden. Het genus Lesteva is door-
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gaans Centraaleuropees en zelfs subalpien qua verspreiding; beide soorten

werden uit aanspoelsel gezeefd. Phloeobium clypeatum MARSHAM (syn.A/e-

topsia) werd maar op één plaats ingezameld : 3 exemplaren gezeefd uit wilge-

molm aan de Boerekreek. Syntomium is een typische bosbewoner. Leptacinus

formicetorum MARSHAM is een myrmecofiel; hij bewoont nesten van Formica

rufa L., F. pratensis GER. en F. exsecta NYLANDER. Eén enkel exemplaar werd
uit humus gezeefd. Stenus carbonarius GYLLENHALL en S. incanus ERICHSON

zijn zeldzame oeverbewoners. Quedius auricomus KlESENWETTER is gelokali-

seerd in West-Europa en zeldzaam (KUHNT 1911).

Catopidae

Catops tristis Panzer Nargus velox Spence

Catops fuscus Panzer Ptomaphagus sericatus Chaudoir

Nargus anisotomoides Spence

Pselaphidae

Bryaxis longicornis Leach

Volgens Kuhnt een algemene bewoner van drassige weiden; 2 exemplaren

werden uit riet gezeefd (Boerekreek).

Histeridae

Hister stercorarius Hoffmann Hister purpurascens Herbst

Ptiliidae

Pienidium nilidum Heer

Orthoperidae

Sericoderma laterale GYLLENHALL werd gezeefd uit riet aan de Boerekreek.

Silphidae

Blitophaga undata Mueller. Volgens KUHNT (191 1) vroeger zeer schadelijk

aan bietenvelden en dikwijls rondlopend in de zonneschijn; wordt een zeldza-

me verschijning.

Silpha obscura LlNNAEUS

Hydrophilidae

Coelostoma orbiculatum Linnaeus

Sphaeridium scarabaeoides Linnaeus

Chaetarthia seminulum Herbst

Cymbiodita marginella Fabricius

Helochares griseus Fabricius

Helophorus brevipalpis Bedell
Ochtebius bicolon Germar

Ochtebius exsculptus Germar
Enochrus coarctatus Gredler
Enochrus fuscipennis Thomson
Cercyon ustulatum Preyssler

Cercyon quisquilium Linnaeus

Cercyon laterale Marsham
Cercyon melanocephalum Linnaeus

Vermeldenswaardig bij deze waterkeverfamilie is dat de meeste exemplaren
werden opgevist in een zeer voedselrijke drinkpoel op circa 300 m ten westen

van de Boerekreek. De weide wordt bezocht door paarden en is daardoor zeer

eutroof. De begroeiing van de poel is weelderig maar soortenarm. Het genus

Cercyon is uitsluitend coprofiel : alle exemplaren zijn gewonnen uit koeie-

plaggen. De kreken zelf zijn duidelijk arm aan Hydrophilidae.
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Cantharidae

Rhagonycha fulva Scopoli Cantharis pellucida Fabricius
Cantharis livida Linnaeus Cantharis pallida Goeze
Cantharis nigricans Mueller Silis ruficollis Fabricius

Silis ruficollis is zeldzaam op drassige weilanden waargenomen.

Malachidae

Axinotarsus ruficollis OLIVIER is een zeldzame soort in ons gebied.

Dasytidae

Dasytes obscurus Gyllenhall

Helodidae

Cyphon variabile Thunberg Microcara testacea Linnaeus

Cyphon padi Linnaeus

Pythidae

Rhinosimus ruficollis Linnaeus

Mordellidae

Anaspis ruficollis Fabricius

PyrrhoUiroidae

Pyrrhochroa serraticornis SCOPOLI komt vrij algemeen voor aan de Blok- en

de Boerekreek; er werden 2 volgroeide larven aangetroffen in maart 1985

(onder wilgeschors).

Georyssidae

Georyssus crenulatus Rossi; één enkel exemplaar aangetroffen in het oever-

zand van de Boerekreek. Deze soort valt weinig op omdat ze doorgaans

bedekt is met een laagje zandkorrels.

Heteroceridae

Heterocerus obsoletus Curtis Heterocerus fusculus Kiesenwetter
Heterocerus fenestratus Thunberg

Elateridae

Athous haemorrhoidalis Fabricius Elater cinnabarinus Eschscholtz

Liodidae

Agathidium plagiatum Gyllenhall Anisotoma humerale Fabricius

Coccinellidae

Coccidula scutellata Herbst Thea vigintiduopunctata Linnaeus
Scymnus rubromaculatus Goeze Anisosticta novemdecimpuntata Linnaeus

Anisosticta novemdecimpunctata is een zeldzame soort, die voorkomt in

beemden.

Nitidulidae

Omosiphora limbata Olivier Brachypterus glaber Stephens
Omosita colon Linnaeus
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Lathridiidae

Lathridius nodifer Westwood Coninomus bifasciatus Reitter

Lathridius lardarius Degeer Corticaria serrata Paykull

Byturidae

Byturus tomentosus Fabricius

Cryptophagidae

Atomaria linearis Stephens Ephistemus globulus Paykull

Byrrhidae

Simplocaria semistriata Fabricius

Agelastica alni Linnaeus

Epithrix pubescens Koch
Gasnoidea polygoni Linnaeus

Haltica lyihri Aubé
Hippuriphila modeeri Linnaeus

Chrysomelidae

Chalcoides aurata Linnaeus

Longitarsus parvulus AabÉ
Lochmaea capreae Linnaeus

Psylliodes dulcamarae Koch

Curculionidae

Apion sanguineum Degeer
Balanobius crux Fabricius

Balanobius salicivorus Paykull
Baris artemisiae Herbst

Cossonus cylindricus Sahlberg
Dorytomus tortrix Linnaeus

Dorytomus occalescens Gyllenhall
Oüorrhynchus sulcatus Fabricius

Otiorrhynchus singularis Linnaeus

Otiorrhynchus rugifrons Gyllenhall
Phyllobius argeniatus Linnaeus

Phyllobius urticae Linnaeus

Polydrosus amoenus Germar
Polydrosus sparsus Gyllenhall
Polydrosus prasinus Olivier

Rhynchites aeneovirens Marsham
Sitona sulcifrons Thunberg
Sitona humeralis Stephens

Cossonus cylindricus Sahlberg is een zeldzame soort die gewonnen wordt uit

wilgemolm.

Besluit

Met de 68 soorten van de vorige bijdrage, totaliseren wij voor de periode

1977-1984 193 soorten Coleoptera, gespreid over 33 families. Naast de zeldza-

me, faunistisch interessante soorten vallen ook de talrijke hydrofiele species

op, die in het Krekengebied een milieu vinden waar ze zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Mogen deze bijdragen een stimulans betekenen voor een diep-

gaande studie van de fauna van het Krekengebied, en voldoende argumenten
bieden om het in de toekomst integraal als natuurgebied te laten klasseren.

Literatuur

Auber, L., 1965. Atlas des coléoptères de France. éd. Boubée, Paris.

Bechynê, J., 1955. Kevers en hoe deze te determineren. De Driehoek, Amsterdam.
Brancsik, C., 1871. Die Kafer der Steiermark. Verlag Cieslar P., Graz.

Calwer, 1957. Calwers Kaferbuch. Verlag Nagele, Stuttgart.

Chinery, M., 1977. Elseviers gids van planten en dieren in de tuin. Elsevier, Amsterdam.
Chinery, M., 1982. Elseviers insektengids. Elsevier, Amsterdam.
Conci, C., 1972. Coleotteri. ed. Martello, Milano.

Derenne, E., et al., Catalogue des coléoptères de Belgique, fase. I-IV, Soc.R. ent. Belg.

Horion, A., 1970. Nachtrag zur Fauna Germanica. Verlag Goecke, Krefeld.

Kuhnt, P., 1911. Illustrierte Bestimmungstabelle der Kafer Deutschlands. Nagele, Stuttgart.

75



Schilsky, 1909. Systematisches Verzeichnis der Kafer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs.

Verlag Strecker und Schröder, Stuttgart.

Stresemann, E., 1968. Exkursionsfauna, Wirbellose II/l. Volkseigener Verlag, Berlin.

Van Goethem, J., 1975. Lieveheersbeestjestabel. Uitgave NJN, Amsterdam.
Venema, P., 1969. Loopkevertabel. Uitgave NJN, Amsterdam.

Dall’Asta R. : Zonnebloemstraat 25, 9900 Eeklo.

Sectie «Grieks-Turkse dagvlinders»

Op 8 december 1985 werd te Amsterdam een «Werkgroep voor Griekse en

Turkse dagvlinders» opgericht onder de auspiciën van de Nederlandse Ento-

mologische Vereniging. Het doel van deze sectie is het onderzoek naar de

faunistiek en de systematiek van de Hesperioidea en Papilionoidea in Grie-

kenland en Turkije. Het ligt in de bedoeling minimaal tweemaal per jaar

bijeen te komen.

Geïnteresseerden die daadwerkelijk aan dit onderzoek willen meewerken,
ook door het voor verdere studie ter beschikking stellen van gegevens en

materiaal, kunnen kontakt opnemen met de volgende personen :

voor België : W.O. De Prins, Diksmuidelaan 176, 2600 Antwerpen,

voor Nederland : H. van Oorschot, Rietwijkerstraat 7”, NL-1059 VV Am-
sterdam.
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Het voorkomen van Amphipyra berbera svenssoni FLETCHER in

België (Lepidoptera : Noctuidae)

door

A. Riemis

Abstract. On the occurrence in Belgium ofAmphipyra berbera svenssoni Fletcher (Lepidopte-

ra : Noctuidae). Amphipyra berbera svenssoni seems to occur much more regularly in the Kempen
as was believed hitherto. The flight period is somewhat earlier andshorter than that of A. pyrami-

dea L. These conclusions are based on regular observations using UV-light and sugaring.

Résumé. Au sujet de la présence en Belgique de Amphipyra berbera svenssoni Fletcher (Lepi-

doptera : Noctuidae). Amphipyra berbera svenssoni apparait de fa?on bien plus régulière en Cam-
pine qu’il ne le fut supposé jusqu’a présent. La période de vol est aussi légèrement plus précoce

et courte que celle d'Amphipyra pyramidea L. Ces remarques sont la conclusion d’observations

régulières effectuées au moyen de lampes et de miellée.

Tot 1949 werd Amphipyra berbera Rungs verward met A. pyramidea L.

Toen werd ze door Rungs aan de hand van Marokkaanse exemplaren als

ondersoort van A. pyramidea beschreven. Op basis van verschillen in genitalia

en eerste stadia, erkende I. Svensson in 1967 de vlinder als een afzonderlijke

soort. Fletcher onderscheidde in 1968 de Britse en Europese exemplaren
van de nominaatvorm en beschreef deze als subspecies svenssoni Fletcher.

Het eerste Belgische exemplaar werd door A. Legrain op 3-VIII-1966

te Argenteau (prov. Luik) verzameld. Op dezelfde plaats vond Legrain op
3-VIII-1970 een tweede exemplaar. In het eerste geval ging het om een wijfje,

in het tweede geval betrof het een mannetje.

In de provincie Antwerpen werd in 1976, 1977 en 1978 A. berbera door M.
Claes gevonden bij de jaarlijkse schoonmaak van nestkastjes te Brasschaat

en Sint-Job-in-’t-Goor. Enkele tientallen exemplaren werden alzo gevonden.

Opvallend is wel dat A. pyramidea nooit in de nestkastjes aangetroffen werd.

Door P. Jans werd de soort in 1977 te Mechelen gevonden.

De kenmerken om de soort uiterlijk van A. pyramidea te onderscheiden,

zoals o.a. grootte der exemplaren, grotere en meer ovale ringvlek, tint der
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achtervleugels, zwakkere vlekken op onderkant achtervleugels enz. zijn

meestal onduidelijk en alleen aan de hand daarvan kan men geen exemplaren

met zekerheid determineren. Zekerheid kan pas verkregen worden na

onderzoek der genitaliën.

Karei Janssens maakte me echter attent op een uiterlijk kenmerk dat

duidelijk en bovendien konstant zou zijn, nl. de stand der pijlvlekken aan de

vleugeiwortel op de bovenkant der voorvleugels. Bij A. pyramidea staat de

onderste pijlvlek vrijwel recht onder de vorige. Bij A. berbera staat deze

duidelijk franjewaarts onder de vorige. Zou men de punten van deze twee

pijlvlekken verbinden, dan krijgt men bij A. pyramidea een lijn die vrijwel

loodrecht op de binnenrand staat; bij A. berbera maakt ze er een hoek mee.

Het onderste gedeelte van het middenveld is dus duidelijk smaller bij berbera.

Door op dit kenmerk te letten, heb ik verrassende vaststellingen gedaan.

Figuur : Rechter voorvleugel van A. pyramidea L. (links) en A. berbera Rungs (rechts).

Op 24-VIII-1984 vond ik te Turnhout op smeer tussen tientallen pyramidea

1 berbera. Op 26-VIII- 1984 vond ik opnieuw 1 ex. op dezelfde plaats tussen

tientallen pyramidea. Bij pogingen de volgende dagen trof ik geen berbera

meer aan. De aantallen pyramidea namen evenwel nog toe. Daar de vliegtijd

van berbera iets voor die van pyramidea zou liggen, besloot ik in 1985 vroeger

te beginnen met smeren. Daartoe werden te Turnhout twee plaatsen uitgeko-

zen. In beide gevallen werden een tiental bomen ingesmeerd. Op de eerste

plaats betrof het een tiental eiken. De plaats ligt in een parklandschap met

veel eik. Op de tweede plaats werden voornamelijk dennen ingesmeerd. Deze
plaats ligt bijna aan de rand van een Kempisch ven. De volgende tabel geeft

een overzicht van de aantallen van beide soorten op deze plaatsen :

Plaats 1

26-VII-1985

pyramidea berbera

2

Plaats 2 pyramidea berbera

3-VIII-1985 6 4 3-VI II- 1985 2 1

9-VIII-1985 11 7 9-VIII- 1985 6 2

24-VIII- 1985 ca. 25 10 24-VIII- 1985 10 4

9-IX-1985 ca. 20 - 9-IX-1985 5 -

Een eerste indruk is alleszins dat berbera in het Turnhoutse helemaal niet

zeldzaam blijkt te zijn. De aantallen tonen ook duidelijk aan dat de eerste
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plaats een gunstiger biotoop is dan de tweede, en dit voor beide soorten. Zeer

duidelijk is bovendien dat de hoofdvliegtijd van berbera voor deze van pyra-

midea valt, hoewel de eerste exemplaren van pyramidea ook reeds vroeg ver-

schijnen. De vliegtijd van berbera schijnt ook korter te zijn dan deze van

pyramidea. Hoewel na 9 september niet meer gesmeerd werd, zijn tot einde

september regelmatig pyramidea-exemplaren aan de lamp aangetroffen.

Ik heb A. berbera alleen maar op smeer aangetroffen. Dit is ongetwijfeld

toeval, want door G. Arien en C. Warnotte is berbera ook aan de lamp
gevangen. Op 20 en 23-VIII- 1985 smeerde ik ook te Han-sur-Lesse (prov.

Namen). Dit leverde slechts 1 berbera op, naast tientallen pyramidea. Op 1 1 en

25-VIII-1984 leverde smeer te Laclaireau (prov. Luxemburg) eveneens tien-

tallen pyramidea op, maar geen enkele berbera. Heim de Balzac en CHOUL
vermelden voor de fauna van de Gaume slechts 1 ex. dat te Buré (Frankrijk)

op 28-VII-1978 gevangen werd. C. Warnotte verzamelde de soort echter

wel te Laclaireau op 16-VI 11-1985. Verder vermeldt Warnotte het voorko-

men van berbera nog van volgende plaatsen : Neupré, Esneux en Jalhay in de

provincie Luik. In de provincie Luxemburg vond hij de soort naast Laclaireau

tevens te Lacuisine en Erezée. G. ARIEN vond het eerste Limburgs exemplaar

te Oostham op 21-VIII-1985. Van Limburg zijn mij verder geen exemplaren

bekend.

De soort blijkt wel veel meer voor te komen dan algemeen vermoed werd.

Het feit dat A. berbera moeilijk te onderscheiden is van A. pyramidea is onge-

twijfeld een der oorzaken. Wanneer men op het kenmerk der pijlvlekken let,

kan men de soort op zicht ter plaatse van pyramidea onderscheiden. Om de

betrouwbaarheid van dit kenmerk te kontroleren, heb ik van verschillende

exemplaren met beide kenmerken genitaalpreparaten gemaakt, en steeds

werd de determinatie bevestigd.

Voor zover ik weet, is de soort nog niet vermeld uit de provincie Noord-
Brabant in Nederland. De tweede plaats waar ik smeerde, ligt echter hooguit

1 km van de Nederlandse grens. Ik ben er dan ook van overtuigd dat men de

soort daar ongetwijfeld kan aantreffen.
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Boekbesprekingen

Pardatscher, G. : Die Schönsten Ziergehölze.

19 x 13 xm, 128 p., 74 kleurfoto’s, 19 tekeningen. Verlag Eugen Ulmer, Postfach 700561, D-7000
Stuttgart 70, 1985 (Ulmer-Taschenbuch 15), gekartonneerd, DM 14,80.

Wie nu een tuin aanlegt, heeft het lastig om zijn keuze te bepalen uit de talrijke bomen en

struiken die heden verkrijgbaar zijn. Dikwijls worden reeds bij het kiezen fundamentele fouten

gemaakt betreffende de groeihoogten, de groeivormen, de eigenschappen en vereisten van de

houtgewassen. Deze kunnen later nog moeilijk en slechts door zware ingrepen in het sierhout van

de tuin hersteld worden.

Met dit pocketboek wil G. Pardatscher ertoe bijdragen dat voortaan geen tuinliefhebber

meer voor een «oerwoud» van te groot gegroeide bomen komt te staan of zijn blikken van een

jarenlang wegterende struik afwenden moet. In dit mooie boekje worden alleen de schoonste

loof- en naaldhoutgewassen voorgesteld en overwegend deze waarvan de hoogte een vijftal meter

niet overschrijdt.

Aan de echte houtvriend geeft het werk, in een vlotte stijl geschreven, allerhande informatie

aangaande de beschrijving, de oorsprong, klimaat en groeiplaats, aanplanting, zorgen en snoei

van de sierlijkste houtgewassen.

Het boek zal de leek met de kenmerken en eigenschappen van onze tuinhoutgewassen

vertrouwd maken en het zal voor hem een grote hulp betekenen bij de keuze van de soorten. Voor
de liefhebber van houtgewassen is het een wegwijzer die hem naar een betere kennis van deze

aantrekkelijke plantengroep zal leiden. Een goed gekozen variatie van bloeiende planten zal ook
de verscheidenheid van de bloembezoekende insekten doen toenemen. Het is een prachtig Ulmer-

zakboekje dat bij iedereen die een tuin heeft thuishoort om op enkele ogenblikken te kunnen
vinden wat hij wilde weten,

ir. V.F. Naveau

Steiner, H. : NützHnge im Garten.

19 x 13 cm, 128 p., 107 kleurfoto’s en 15 tekeningen, Verlag Eugen Ulmer, Postfach 700561, D-
7000 Stuttgart 70, (Ulmer Taschenbuch 19), 1985, gekartonneerd, DM 14,80.

In de laatste jaren is de interesse voor de natuurlijke samenhang in de natuur bij vele mensen

verheugend gestegen. Immers meer en meer tuinbezitters willen, binnen hun invloedsbereik, meer

dan vroeger bijdragen tot het in stand houden van onze omgeving. Zij verzorgen hun hofje met

zoveel mogelijk de methoden die de natuur benaderen en doen afstand van elke stof die als

scheidkundig beschouwd wordt. Wil men resultaat zien, dan moet men zich onvermijdelijk op

natuurlijke faktoren gaan steunen. Voor de bemesting kan dat een goede humusverwerking met

kompostbereiding zijn, evenals het aanplanten van stikstofbindende vlinderbloemigen. Op het

gebied van plantenbescherming krijgen daarbij vooral de natuurlijke tegenspelers van beschadi-

gingen en ziekten een sleutelrol toebedeeld.

Het is juist over deze nuttige dieren dat het zakboekje handelt. De schrijver H. Steiner laat ons

deze diertjes zien en leert ze ons kennen. Hij leert ons waar ze zitten en hoe we ze kunnen

aanlokken en beschermen. Hij begint met het behandelen van nuttige bakteriën en schimmels.

Dan treffen we de duizendpoten, spinnen en mijten aan. De insekten vormen de grootste groep.

Oorwormen, houtluizen, wantsen, kameelhalsvliegen, gaasvliegen, kevers, vliesvleugeligen met

sluipwespen en mieren en de tweevleugelige muggen en vliegen. Het zal de leek verbazen dat al

deze beestje, die de mensen gewoonlijk platslaan, ook zoveel nut kunnen hebben. Na het behan-

delen van nog enkele vogels en zoogdieren geeft de schrijver ons tabellen over de nuttige en

schadelijke dieren met hun prooien en vijanden. We krijgen ook lijsten van beschermingsmidde-

len die meer of minder milieuvriendelijk zijn.

Als internationaal bekend expert in de geïntegreerde plantenbescherming, waarvan hij zijn

levensopgave heeft gemaakt, brengt hij de lezer thuis in de geschiedenis en de moderne bevindin-

gen van dit probleem in de land- en tuinbouw. Al diegenen die een beetje met onze natuur begaan

zijn, gaan hieruit heel wat stof halen om hun ecologische kennis te verdiepen,

ir. V.F. Naveau
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From a synonym to a subspecies : Agdistis heydeni canariensis

REBEL, 1896 (Lepidoptera : Pterophoridae)

by

L. De Ridder

Samenvatting. Aan de hand van de genitalia van beide geslachten kan vastgesteld worden dat

het taxon canariensis Rebel, 1896 een ondersoort is van Agdistis heydeni (Zeller, 1852). De sub-

species heydeni komt voor rond de Middellandse Zee en in Marokko. De subspecies canariensis

Rebel is beperkt tot de Canarische eilanden.

Résumé. Le taxon canariensis Rebel, 1896 est une sous-espèce d’Agdistis heydeni (Zeller,

1852). Les genitalia du male ainsi que ceux de la femelle ont des caractères spécifiques d’après

lesquels on peut distinguer les deux sous-espèces. La sous-espèce heydeni vole autour de la Médi-

terranée et au Maroc. La sous-espèce canariensis Rebel est endémique aux lies Canaries.

Abstract. The taxon canariensis Rebel, 1896 is a subspecies of Agdistis heydeni (Zeller, 1852).

Evidence therefore is found in the genitalia. Subspecies canariensis is endemic to the Canary

Islands. In the Mediterranean region and Morocco the species is represented by the subspecies

heydeni.

Determining specimens of the genus Agdistis coming from the Canary
Islands, I feit it difficult to arrange 2 males and 1 female under the name
heydeni Zeller. The genitalia seemed to be close to this species, although

not identical. On the other hand the genitalia of the specimens from the conti-

nent did agree with the drawings of Arenberger (1977), Bigot (1960) and
Amsel (1955).

In 1896 Rebel described Agdistis canariensis ïrom Teneriffe. In his descrip-

tion he noted the differences between his species, adactyla Huebner and
satanas Millière. However he ignored heydeni Zeller. In 1972 Bigot gave

drawings of the genitalia of heydeni Z. and « canariensis Rebel» from the

Canary Islands. Unfortunately his canariensis was a species that was
unknown till then and the drawings of heydeni represented the genitalia of

canariensis Rebel. Therefore in 1973 Arenberger described the unknown
species as pseudocanariensis and sunk canariensis Rebel as a synonym of

heydeni Zeller.

There are no valuable external characters that distinguish heydeni and
canariensis. Even at first sight the genitalia seem to be the same. However if

one looks more closely to them one can find a series of characters that are

different from the specimens of the continent. Those differences can not be

explained by the variation in the genitalia of heydeni from the continent :

specimens ranging from Greece, Southern France, Northern and Southern

Spain all show constant genitalia in the males as well as in the females.

Normally the genitalia of the different species of the genus Agdistis are very

distinct. As the differences between heydeni and canariensis are not that large,

one must treat those taxa as subspecies of heydeni Zeller.

Agdistis heydeni heydeni (ZELLER, 1852)

Type-specimen in the collection of the British Museum (Nat. Hist.). Locus

Phegea 14 (3) : 81-87 (1 juli 1986) 81



typicus : Marseille, Dep. Bouches-du-Rhóne, France. Distribution : Medi-
terranean part of Europe, Morocco (ARENBERGER, in litt. , 1986), Palestine

(AMSEL, 1955). Flight-period : VI-VIII.

Material examined : 19 <ƒ, 20 9, 3 ex. France, Dep. Bouches-du-Rhöne, Maus-
sane-les-Alpilles, 20 m, leg. L. De Ridder, 14-VII/4-VIII-1985, GP. 528(7

LDR, 529(7, 530$, 53 19, 538$, 556d*. 1 $ Spain, prov. Malaga, Siërra Tejeda,

Cómpeta, 650 m, leg. L. De Ridder & W.O. De Prins, 5-VIII- 1 984, GP.
537$ LDR. 1 <ƒ, 1 9, 3 ex. Spain, prov. Lérida, Tora, 400 m, leg. G. De Prins,

1-VII- 1980, GP.335cfLDR. 1 9, 1 ex. Greece, Argolis, Drepanon (Nafplion),

10 m, leg. W.O. DE Prins, 15-VII-1981, GP.3729 LDR.

Genitalia :

<f -uncus in profile small, straight (fig. la, lb)

-costal arm of left valva spatulaeformed (fig. lc-f)

-eight sternum with a typical sclerotisation in the middle between the 2

appendices (fig. 3c, 3d), bordered with small spines.

9 -ringform sclerotisation around the ostium darkly sclerotised together

with the 8th tergum (Fig. 5a-c)

-ventral part of the 8th segment normally without a dark caudal margin
-ductus in the middle between antrum and bursa with a dark ringform

sclerotisation (fig. 5d-e).

Agdistis heydeni canariensis REBEL, 1896 stat.nov.

Type-specimen in the collection of the Museum «Grigore Antipa», Buca-

rest. Locus typicus : Canary Islands, Teneriffe, Santa Cruz. Holotype 3-V-

1895, GP. 1 131 cfARENBERGER. The male copulatory apparatus is conform to

the drawings in the figs. 2 and 3. Distribution : endemic to the Canary Islands.

Flight period : III-X.

Material examined : 2 (7, 1 9 Canary Islands, Teneriffe, Arona, 500 m, leg.

W.O. De Prins, 8-IV-1981 ,
GP.375cTLDR, 388$, 548(7. 1 9, Canary Islands,

Teneriffe, Vilaflor, 1100 m, leg. F. Coenen, 6-IV-1981, GP.5599 LDR.

Genitalia :

cf -uncus in profile broad, curved (fig. 2a-b)

-costal arm of left valva terminating in a heart-like plate, consisting in fact

of two lobes around the central part; those lobes normally folded together

(fig. 2c-e)

-eight sternum without the central sclerotisation (fig. 4a-b). Distal end of

this plate also somewhat differently formed.

9 -ringform sclerotisation small and only quite invisibly sclerotised together

with the eight abdominal segment (fig. 3a-b)

-ventral part of the eight segment with a dark sclerotisation on its outher

margin

-sclerotisation of ductus in the middle between bursa and antrum reduced

to a small spot

-central part of the 7th sternum may be somewhat different (fig. 4c-d).
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Fig. 2 : Male genitalia of Agdistis heydeni canariensis Rebel : 2a-b: uncus; 2c: left valva;

2d-e: left costal arm.
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3a

Fig. 3 : 8th stemum in Agdistis heydeni Zeller (male) : 3a-b: ssp. canariensis Rebel;

3c-d: ssp. heydeni Zeller (3d detail).
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Fig. 4 : Agdistis heydeni canariensis Rebel (female) : 4a-b: genitalia (4b partly);

4c-d: 7th sternum.
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Fig. 5 : Agdistis heydeni heydeni Zeller (female) : 5a-c: genitalia (partly); 5d-e: 7th sternum

(b,e France; a,d South Spain; c Greece).
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I would like to thank E. ARENBERGER, who sent me photographs of the

genitalia of the type-specimen of canariensis, L. Bigot and C. Gielis for

their comments and W.O. De Prins and F. COENEN for the loan of their

material.
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Boekbesprekingen

Jelitto, L., Schacht, W. & Fessler, A. : Die Freiland-Schmuckstauden.

27 x 22 cm, 683 p., 645 kleurfoto’s en 355 zwartwit-foto’s, Verlag Eugen Ulmer, Postfach 7005 61,

D-7000 Stuttgart 70, in linnen gebonden, 3de druk, 1985, DM 290,-.

Het allereerste doel van dit boek is vaste planten beter te leren kennen, meer van hun levenswij-

ze en toepassingsmogelijkheden te ervaren en terzelfdertijd een overzicht van de totaliteit aan

vaste planten te bieden. Het boek bevat alle soorten die bij ons winterhard zijn en aanspraak

maken om in tuinen aangeplant te worden. De schrijvers hebben de over heel de aarde verspreide

soorten beschreven en aan de hand van hun natuurlijke standplaats-omstandigheden de bruikba-

re richtlijnen voor hun cultuur en gebruik in de tuin en het park, landschap en natuur, aangege-

ven.

De geschiedenis van de doorlevende sierstruiken begon voor 35 jaar, als L. Jelitto het werk

in 10 afleveringen opnieuw uitgaf. De in 1963 en 1966 in twee delen verschenen tweede uitgave

is nauw met de voorvaders van de vaste-plantenkunde verbonden. De voor ons liggende derde

uitgave is in één deel samengebracht. De schrijvers geven alle inlichtingen in verband met deze

sierplanten in alfabetische volgorde, zodat gelijkaardige geslachten soms ver uit elkaar staan.

De vroeger ervaringen en de laatste nieuwe kennis zijn er zeer volledig in bewerkt. Hierdoor is een

studie- en naslagwerk ontstaan dat zowel de vakman als de geïnteresseerde hobby-tuinder ten

goede komt. Bovendien zal dit boek en hulp zijn om de vaste planten uit hun kunstmatige levens-

ruimte te halen en tot hun recht te laten komen.

Met zeer veel inzet tonen de samenstellers hoe tot nu toe weinig of niet bekende planten kunnen

gebruikt worden. Ze maken ons duidelijk dat zelfs Aziatische en Amerikaanse soorten voortref-

felijk als partner aangewezen zijn. Zo mogen we zeggen dat dit boek aanspraak mag maken op de

titel van omvattend en volledig vaste-plantenboek. Dit geldt vooral omwille van de rijke en

overwegend gekleurde afbeeldingen, die op zich alleen een grote informatieve en aanschouwelij-

ke waarde bezitten. Het is een prachtboek, een echte Ulmer-uitgave waardig, waarin iedere

beroepsgebondene als liefhebber van tuinen, bloemen en insekten zijn gading zal vinden.

ir. V.F. Naveau
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Zahradnik, J. ; Kafer Mittel- und Nordwesteuropas.

20 x 13 cm, 498 p., 160 tekstfiguren, 64 kleurplaten met 622 afbeeldingen, Verlagsbuchhandlung

Paul Parey, Lindenstrasse 44-47, D-1000 Berlin 61, Bundesrepublik Deutschland, 1985, gebon-

den, DM 58,- (ISBN 3-490-27118-1).

De auteur van deze nieuwe kevergids is er uitstekend in geslaagd om de grootste orde onder de

insekten op een duidelijke en beknopte manier te bespreken. Het boek is een resultaat van zijn

kennis en inzicht in deze orde; het is overzichtelijk en goed leesbaar. Het werk verdient de

aandacht van leek tot entomoloog.

Voor de duidelijkheid splits ik het boek in drie hoofdstukken. Het eerste deel bestaat uit enkele

paragrafen die algemeenheden bespreken zoals : morfologie, voeding, schade en nut, verschei-

denheid en kleurvormen. Ook komen enkele prepareer- en verzameltechnieken aan bod die

steeds nuttig zijn. Tussen deze paragrafen zijn er enkele details verweven die zeker te vermelden

zijn : o.a. een indeling van de aarde in zoögeografische zones en een gezamenlijke verspreidings-

kaart van de behandelde kevers. Interessant is ook de opsomming van de beschermde Coleoptera

in Duitsland.

Het tweede deel is de kem van heel het boek. Het is een determineertabel die de keverorde

onderverdeelt in families. Deze sleutel bestaat uit vele figuren met weinig tekst. Met enige oefe-

ning kan men de familie van elke keversoort vinden.

Dit hoofdstuk is de basis voor het derde deel dat bestaat uit een systematisch geheel, gevolgd

door vele kleurplaten. In het systematisch gedeelte worden de verschillende families, die we in de

determineertabel terugvinden, besproken en vervolgens verdeeld in onderfamilies en genera die

op hun beurt hetzélfde ondergaan. Van deze genera worden dan een of meer soorten behandeld.

De soorten die zo aan het licht komen, zijn terug te vinden in de beeldplaten via een eenvoudige

nummering.

De auteur laat de lezer ook even kennismaken met een paar determineertabellen zoals die

voorkomen in gespecialiseerde literatuur. Nog een woordje over de kleurplaten. Zoals eerder

vermeld, zijn de besproken kevers telkens terug te vinden in de meer dan 600 figuren die gedetail-

leerd en dikwijls vergroot zijn afgebeeld. De kleuren van de dieren komen, op enkele uitzonderin-

gen na, steeds met de werkelijkheid overeen.

Het boek is voor de lezer een goede handleiding, gesteund op een wetenschappelijke basis.

Het richt zich tot natuurvrienden, leraren en studenten biologie of aanverwante disciplines, reeds

gevormde biologen en het is uiteraard ook interessant voor entomologen.

M. Lodewyckx

Schnack, K. et al . : Katalog over de danske Sommerfugle, Catalogue ofthe Lepidoptera ofDenmark.
17 x 24,5 cm, 163 p., Apollo Books, Lundbyvej 36, DK-5700 Svendborg, Denmark, 1985, gebon-

den, DKr. 140,-.

Voor de eigenlijke katalogus komt eerst een hoofdstuk over de hogere systematiek van de

Lepidoptera (N.P. Kristensen) en over de gebruikte nomenclatuur (O. Karsholt). De tekst

hiervan is volledig tweetalig Deens en Engels. Uit de eigenlijke katalogus kan men in tabelvorm

aflezen in welke Deense provincies de soorten gevonden zijn voor of na 1960. Tevens wordt men
in sommige gevallen verwezen naar notities over gebeurlijke naamswijzigingen of over faunisti-

sche bijzonderheden. Aan deze tabellen werkten een tiental Deense entomologen mee. Enkele

vermeldenswaardige wijzigingen in de systematiek zijn het onderbrengen van de Thyatiridae

als subfamilie bij de Drepanidae, het omkeren van de volgorde van de subfamilies in de Noc-

tuidae en het afscheiden van de vroegere Hypeninae als goede familie Hermeniidae.

Het boek is een deel van het Deens entomologisch tijdschrift Entomologiske Meddelelser 52,

2-3. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de moderne nomenclatuur en systematiek, moet het

zeker raadplegen.

W.O. De Prins
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The Butterflies of the Ograzden mountain in South-West

Bulgaria (Lepidoptera : Rhopalocera and Grypocera)

by

Julius GANEV

Samenvatting. De dagvlinders van het Ograzden-gebergte in Zuidwest-Bulgarije (Lepidoptera:

Rhopalocera en Grypocera). Tot op heden werd de dagvlinderfauna van het Ograzden-gebergte

in Zuidwest-Bulgarije nog niet intensief onderzocht. De auteur bezocht dit gebied in de jaren

1983-1985 en kon 87 soorten dagvlinders observeren. Na een inleidend deel over de vegetatie, de

geologie en het klimaat van het gebied, wordt de lijst van de dagvlinders gegeven met hun voorko-

men in de verschillende hoogtezones.

Résumé. Les papillons diurnes des montagnes Ograzden dans le sud-ouest de la Bulgarie (Lepi-

doptera : Rhopalocera et Grypocera). Jusqu’a présent, la faune des papillons diurnes des mon-

tagnes Ograzden dans le sud-ouest de la Bulgarie a toujours été négligée. L’auteur visita ce bio-

tope dans les années 1983-1985 et put observer 87 espèces de Rhopalocères et Grypocères. Après

une partie introductive au sujet de la végétation, de la géologie et du climat du biotope, 1’auteur

donne une liste des papillons diurnes ainsi que des commentaires au sujet de leur apparition aux

différentes altitudes.

The Ograzden mountain is situated in the south-west part of Bulgaria.

Part of the mountain lies in Yugoslavia, where its highest peak, Ograzdenets,

reaches 1744 m. In the Bulgarian part of the range, the highest peak is Golak,

1639 m, followed by Markovi kladentzi, 1523 m. The boundaries of the

mountain in Bulgaria are : in the North the Lebnitza river, which separates

Ograzden from the Malashevska mountain, in the South the valley of the

Strumeshtitza river, in the East the Struma river and the Yugoslavian border

in the West. The mountain is composed by a comparatively uniform material,

predominantly crystalline shists, gneisses, mica shists. Effusive and sedimen-

tal rocks are found rarely.

There are but few rivers on the mountain. The two bigger rivers Lebnitza

and Strumestitza have their sources in the Yugoslavian territory. Several

small rivers and streams, most of them dry during the summer, arise from the

mountain in the Bulgarian territory.

This mountain is the most denuded of forests of all mountains in Bulgaria

There are many spots on the slopes where the basic rock shows, as the soil has

been washed away after cutting down the forests. Most of the forests were

cleared a long time ago and at present only some single old trees remind of the

former dense forests, as do small oak woods, scattered over separate parts of

the mountain. Higher up the mountain there are bigger woods, consisting of

beechs and partly of pine, artificially planted.

The oak (Quercus) is the most common tree species in the lower part of the

mountain. Some separate trees of Fraxinus, Juglans and others can also be

found, as well as some Platanus and Celtis along the rivers.' Paliurus spina-

christi. Prunus spinosa, Crataegus and Rosa are the most common species

among the bushes. The grass vegetation in the lower part is drought-resistent
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because of the extraordinary dry climate. The flowering-time ends towards

the end of June and the beginning of July. In August and September the grass

vegetation in the lower parts of the mountain is already blasted by the sun,

except the places along the rivers and the damp places.

The climate is characterised by a warm and humid winter and dry and hot

summer. In the lower parts of the mountain these climatic conditions deter-
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mine the presence of a rich and typical lepidopterous fauna. At an altitude

of about 700 m typical species of the region are found : Artogeia krueperi

STAUDINGER, Tarucus balkanicus FREYER, Hipparchia syriaca rebeli VARGA,
H. algirica senthes FRUEISTORFER, H. falua FREYER, Hyponephele lupina

COSTA, Carcharodus orientalis REVERDIN and Erynnis marloyi BOISDUVAL.

In the higher parts of the mountain (above 1300 m) typical mountain
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species occur, although it should be noticed that no Erebia species is met with

on the mountain. This might be caused by the warmer and drier climate at this

altitude as compared to the other Bulgarian mountains.

The lepidopterous fauna of the Ograzden mountain has not been studied

before. The present inventory was carried out in the period of 1983-1985 and

it covers all parts of the mountain. The Rhopalocera were collected by the
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route method during the whole warm season of the year, from March til No-
vember. 87 species of Rhopalocera and Grypocera were established.

Two zones are traced out in the mountain : the oak-zone reaching up to

1 100 m and the beech-zone, from 1 100 to 1639 m. Each of the zones is divided

into several sections, since some of the species have a very local distribution.

The species are divided into families as follows :
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Papilionidae 3

Pieridae 13

Lycaenidae 26

Libytheidae 1

Nymphalidae 15

Satyridae 19

Hesperiidae 10

Total 87

The species can be divided into the following zoogeographical dements :

Eurosiberian 16 - 18.4 %
Mediterranean 36 - 41.4 %
Palaearctic 23 - 26.4 %
Holarctic 10 - 11.5 %
Cosmopolitan 2 - 2.3 %

Total 87 - 100.0%

Name up to 300m 300-700

Papilionidae

Papilio machaon Linnaeus x x

Iphiclides podalirius Linnaeus x x

Zerynthia cerisyi ferdinandi Stich. x x

700-1100 1100-13001300-1639 Flight

period

x x x 4-8

x x x 4-8

5-6

Pieridae

Aporia crataegi Linnaeus x

Pieris brassicae Linnaeus x

Anogeia rapae Linnaeus x

Artogeia mannii Mayer x

Artogeia napi Linnaeus x

Artogeia krueperi Staudinger x

Pontia daplidice Linnaeus x

Euchloe simplonia Freyer x

Anthocharis cardamines Linnaeus x

Colias crocea Fourcroy x

Gonepteryx rhamni Linnaeus x

Leptidea sinapis Linnaeus x

Leptidea duponcheli Staudinger x

Lycaenidae

Thecla betulae Linnaeus

Quercusia quercus Linnaeus x

Nordmannia acaciae Fabricius

Nordmannia ilicis Esper

Callophrys rubi Linnaeus x

Lycaena phlaeas Linnaeus x

Lycaena dispar rutila Werneburg x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

5-6

x 3-10

x 5-11

x 6-8

4-9

4-9

x 4-10

4

4-5

x 4-11

5

x 5-8

x 5-8

x x

XXXX
XXXX

x 8

8-9

7

6-

7

4-6

x 4-11

7-

9
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Name up to 300m 300-700 700-1100 1100-1300 1300-1639 Flight

period

Heodes virgaureae Linnaeus

Heodes tityrus Poda
Heodes alciphron Rottemburg
Thersamonia thersamon Esper x

Lampides boeticus Linnaeus x

Syntarucus pirithous Linnaeus x

Tarucus balkanicus Lreyer x

Everes argiades Pallas x

Celastrina argiolus Linnaeus

Glaucopsyche alexis Poda
Maculinea arion Linnaeus

Pseudophilotes vicrama schiffer-

muelleri Hemming x

Plebejus pyloon sephirus Lriv.

Plebejus argus Linnaeus x

Aricia agestis Denis & Schiff. x

Agrodiaetus amanda Schneider

Agrodiaetus thersites Cantener
Lysandra bellargus Rottemburg
Polyommatus icarus Rottemburg x

x x 7-8

x 5-9

x 7

5-9

9

x 8-9

5-9

8-9

x 6

x 5

x 7

x

X

X

X

X

X

X

X

5-

7

5

x x 6-10

x x x 4-10

6

6-

9

x 6-7xxx 5-9

Libytheidae

Libythea cellis Laicharting x 4

Nymphalidae

Limenitis reducta Staudinger x x

Nymphalis antiopa Linnaeus

Nymphalis polychloros Linnaeus x x

lnachis io Linnaeus x x

Vanessa atalanta Linnaeus x x

Cynthia cardui Linnaeus x x

Aglais urticae Linnaeus x x

Polygonia c-album Linnaeus

Argynnis paphia Linnaeus

Fabriciana adippe Denis & Schiff.

Issoria lathonia Linnaeus x x

Clossiana dia Linnaeus

Melitaea phoebe Denis & Schiff. x x

Melitaea didyma Esper x

Melitaea trivia Denis & Schiff. x x

Satyridae

Melanargia galathea Linnaeus

Hipparchia syriaca rebeli Varga x

Hipparchia algirica senthes Lruhst. x x

Hipparchia statilinus Hufnagel x x

Hipparchia fatua Freyer x x

Chazara briseis Linnaeus x x

Brintesia circe Fabricius x x

Arethusana arethusa Den & Schiff.

Maniola jurtina Linnaeus x x

Hyponephele lycaon Kuehn
Hyponephele lupina Costa x x

Aphantopus hyperantus Linnaeus

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x

X X

X

X X

X X

5-7

7

4-5

3-

7

x 4-11

x 4-7

4-

7

x 7

x 7

x 7

x 4-10

x 7

6

6

5-

8

x 6-7

8-9

6

-

11

8-10

7-8

7-

10

6-7

x 8

x 6-8

x 7

8-

9

x 7
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Name up to 300m 300-700 700-1100 1100-1300 1300-1639 Flight

Pyronia tithonus Linnaeus

Coenonympha pamphilus Linnaeus x

Coenonympha arcania Linnaeus

Pararge aegeria Linnaeus x

Lasiommata megera Linnaeus x

Lasiommata maera Linnaeus

Kirinia roxelana Cramer

Hesperiidae

Pyrgus a/veus Huebner
Pyrgus armoricanus Oberteiuer x

Pyrgus sidae Esper

Spialia orbifer Huebner x

Carcharodus alceae Esper x

Carcharodus orientalis Reverdin x

Erynnis marloyi Boisduval x

Thymelicus lineola Ochseneieimer x

Thymelicus sylvestris Poda x

Ochlodes venatus faunus Turati x

period

x 8

x x x x 4- 1

0

x 7

x x 4-10

x 4-11

x 7

x 9

x 7

7-8

x 5

x 5-8

x 4-8

x 5-8

x 5-7

6

6

3-9

Dr. J. Ganev : National Natural History Museum, Boul. Russki 1, BG-1000 Sofia, Bulgaria

Boekbespreking

Witt, R. ; Wildstraucher in Natur und Garten (Bestimmen - Schülzen - Anpflanzen).

20 x 13 cm, 160 p., 162 kleurfoto’s, 9 zwartwittekeningen en 35 symboolgroepen voorde groei-

voorwaarden, Franck’sche Verlagshandlung, W. Keiler co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1,

1985, gekartonneerd, DM 29,50 (ISBN 3-440-05496-9).

Door de enorme uitbreiding van de woonwijken, de verkavelingen en door de aanleg van kleine

en grote wegen, zijn heel wat natuurlijke groeiplaatsen van wilde struiken in het nauw verdron-

gen. Daarbij komen de ruilverkavelingen, de scheikundige sproeimiddelen en de meststoffen,

zodat hun gebieden als maar kleiner worden.

Het zijn juist deze planten die het middelpunt vormen van hogervermeld boek. Dr. R. Witt
trekt partij voor deze, helaas dikwijls verkommerde, inheemse struiken. Waarom ons steeds maar
richten naar modische exotische struikgewassen, die over het algemeen zeer ziektegevoelig zijn,

in plaats van taaie, veelvormige, weinig eisende en daarenboven ook nog decoratieve inheemse

gewassen te benutten. Deze kunnen toch evengoed gebruikt worden bij de tuinaanleg, de

openbare pleinen en in parken. Men moet ze terug leren naar waarde schatten. Een waarde die

vooral ook van belang is voor onze bedreigde dierenfauna. Ze voorzien hen van voedsel, nest-

mogelijkheid en schuilplaatsen.

Deze met vele kleurfoto’s verluchte raadgever verschaft ons de nodige informatie over die bij

ons meest voorkomende inheemse struikgewassen. De schrijver bespreekt hun eisen en eigen-

schappen uitvoerig. Hij geeft aanwijzingen over de kweek, de standplaats, bodemeisen, verzor-

gingen de toepassingsmogelijkheden. Bij elke soort wordt ook aangegeven welke waarde de plant

heeft voor de dierenwereld en de omgeving. Jammer dat op p. 32 en 55 de symbolen voor zuur en

base juist verkeerd zijn afgedrukt. Tips voor het aanschaffen van deze wilde struiken helpen de

natuurvrienden die niet enkel willen toekijken op de verarming van onze wilde flora, maar ook

aktief tot het behoud van de struiken willen bijdragen. Een zoveelste «Kosmos Naturführer» die

zijn kostprijs meer dan waard is.

ir. V.F. Naveau
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Merkwaardige vlinderwaarnemingen in 1985 (Lepidoptera)

door

Guido De Prins

Abstract. Interesting observations of Lepidoptera in 1985. Faunistic data (finding places and

data) of a lot of interesting Lepidoptera species are communicated (The year 1985 is not repeat-

edly mentioned in the list).

Résumé. Observations intéressantes de lépidoptères en 1985. Des renseignements faunistiques

(lieux et dates d’observation) concemant toute une série de lépidoptères intéressantes sont

communiqués dans le présent article (1985 n’est plus mentionné dans la liste).

Vooreerst dank ik alle medewerkers die hun gegevens hebben meegedeeld.

Het jaartal 1985 wordt verder in de lijst niet meer vermeld. De volgende

namen werden als volgt afgekort : Guy Arien (GA), Francis Coenen (FC),

Willy en/of Guido De Prins (W en/of GDP), Marcel Faquaet (MF), Joris

JANSSENS (JJ), Karei Janssens (KaJ), Koen Janssens (KJ), Theo Garre-
voet (TG), Dirk van der Poorten (DvdP), Eddy Vermandel (EV).

Andere afkortingen zijn : Antwerpen (Antw.), België (B.), Departement

(Dep.), Frankrijk (F.), Italië (I.), Nederland (NL), Oost-Vlaanderen (O.-VI.),

West-Vlaanderen (W.-VL), Zeeuws-Vlaanderen (Z.-VL).

In deze lijst wordt de systematiek gevolgd volgens de Systematische naam-
lijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsicaanse Lepidoptera door
P. Leraut, 1980.

Hepialidae

Triodia sylvina Linnaeus : Merksem (B., Antw.), 1 q, 21-ix, een zeer laat ex-

emplaar (GDP).

Zygaenidae

Zygaena filipendulae LINNAEUS : 1 ex. Gent binnenstad, 16-viii (JJ).

Sesiidae

Sesia apiformis CLERCK : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL), 13-vii (EV).

Hesperiidae

Carterocephalus palaemon Pallas : 2 ex. Marloie (B., Namen), 31-v (Danny
COUWELS).

Pyrgus malvae Linnaeus : 2 ex., Surice, en 2 ex., Vodelée, beide (B., Namen),
26-v (Danny Couwels).

Pyrgus onopordi Rambur : Aostadal (I.), eind vii - half viii (MF).

Papilionidae

Parnassius phoebus Fabricius : Aostadal (I.), eind vii - half viii (MF).

Papilio machaon Linnaeus : 1 ex., Marloie (B., Namen), 31-v (Danny
Couwels); 1 ex. aan de stadswallen van Retranchement bij Cadzand
(NL, Z.-VL) 28-viii (Michel & Jan SEYS).

Nymphalidae

Limenitis camilla Linnaeus : Ave-et-Auffe (B., Namen), 26-vii : 4 ex.; 27-vii

:

Phegea 14 (3) : 97-103 (1 juli 1986) 97



3 ex.; 28-vii : 3 ex. (telkens EV).

Nymphalis polychloros Linnaeus : 1 ex. Nieuwwege bij Meetkerke (B., W.-
VI.), 3-x (Michel SEYS & Tania Danneels).

Nymphalis antiopa Linnaeus : Aostadal (I.), eind vii - half viii (MF).

Polygonia c-album Linnaeus : Hulst (NI., Z.-Vl.), 4-iv : 2 ex. (EV).

Argynnis paphia Linnaeus : 1 ex. Ave-et-Auffe (B., Namen), 27-vii (EV); 1 q
f. valesina, Aostadal (I.), eind vii - half viii (MF).

Fabriciana adippe DENIS & SCHIFFERMUELLER : Ave-et-Auffe (B., Namen)
op een kapvlakte, 25-vii : 34 ex.; 26-vii : 8 ex.; 27-vii : 12 ex. en 1 ex. f.

eris] 28-vii : 4 ex. (telkens EV).

Clossiana euphrosyne Linnaeus : 1 ex. Marloie (B., Namen), 31-v (Danny
COUWELS).

Lycaenidae

Hamearis lucina Linnaeus : talrijk op heideterrein te Vodelée (B., Namen),
26-v (Danny COUWELS).

Callophrys rubi LINNAEUS : 1 ex. Lamswaarde (NL, Z.-VL), 1-vi (J. DE
Bakker).

Tomares hallus Fabricius : een tiental ex. Dep. Var (F.), 9-iv (WDP, FC,
(DvdP).

Thecla betulae Linnaeus : Tremelo (B., Brabant), 9-viii en 18-viii, telkens 1

ex. (R. Wouters).
Lycaena dispar Haworth : Ethe (B., Luxemburg), 16-vi (MF).

Lycaena tityrus Poda : 2 ex. Marloie (B., Namen), 31-v (Danny COUWELS).
Glaucopsyche alexis Poda : 1 $>, Ethe (B., Luxemburg), 16-vi (MF).

Agriades glandon DE PRUNNER : Aosta-dal (L), eind vii - half viii (MF).

Lasiocampidae

Lasiocampa trifolii DENIS & SCHIFFERMUELLER : Kalmthout, 28-viii, een

tiental ex. (G. & WDP); 30-viii : 5 cfen 2 q (GDP& KJ); 1 1-ix : 1 d(G &
WDP).

Gastropacha populifolia ESPER : 4 cfBois de Merles (F., Dep. Meuse), 5-vii

(GA); Nieuw-Namen (NL, Z.-VL), 6-vii : 1 ex. (EV).

Odonestis pruni Linnaeus : 1 cfBois de Merles (F., Dep. Meuse), 5-vii (GA).

Lemoniidae

Lemonia taraxaci Denis & SCHIFFERMUELLER : Aosta-dal (L), eind vii - half

viii (MF).

Drepanidae

Drepana cultraria FABRICIUS : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL), 24-v (EV); 13 ex.

Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ).

Drepana curvatula BORKHAUSEN : 3 ex. Schilde (B., Antw.), 18-viii (G &
WDP & KJ).

Sabra harpagula Esper : 1ste gen. : 25-v; 2de gen. : 16-viii, beide Bois de

Merles (F., Dep. Meuse), (GA).

Cilix glaucata SCOPOLI : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL), 30-vi (EV).
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Geometridae

Pseudoterpna pruinata HUFNAGEL : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL), 16-viii (EV).

Jodis putata LlNNAEUS : Halle (Zoerselbos) (B., Antw.), 19-v (KJ).

Scopula nigropunctata Hufnagel : Hulst (NL, Z.-VL), 12-vii (EV).

Scopula imitaria Huebner : Koksijde (B., W.-VL), 5-vii (MF).

Idaea subsericeata Haworth : Antwerpen-Linkeroever, 14-viii : 1 ex.; 31-viii

5 ex. zeer vers (beide KJ).

Idaea straminata BORKHAUSEN : Kalmthout, 1 <f, 4-vii (G & WDP); 1 $, 25-vii

(GDP & TG).

Phibalapteryx virgata Hufnagel : 1 q Koksijde (B., W.-VL), 5-vii (MF).

Xanthorhoe designata Hufnagel : 2 ex. Bevel (B., Antw.), 15-viii (KJ); 5 ex.

Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ).

Cosmorrhoe ocellata LlNNAEUS : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL), 20-viii (EV).

Eulithis testata LlNNAEUS : 2 <ƒ, Kalmthout, 15-viii (G & WDP & KJ); 1 cf,

Hoboken (B., Antw.), 21-viii (G & WDP).
Ecliptopera silaceata Denis & Schiffermueller : Hulst (NL, Z.-VL), 19-vii

(EV).

Plemyria rubiginata DENIS & SCHIFFERMUELLER : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL),

1 5-vii (EV).

Hydriomena furcata THUNBERG : Nijlen (B., Antw.), 17-ix (JJ).

Epirrita dilutata DENIS & SCHIFFERMUELLER : 1 ex. f. virga, Antwerpen, 22-x

(KJ).

Perizoma flavofasciata Thunberg : Antwerpen-Linkeroever, 26-v (KJ).

Eupithecia tenuiata HUEBNER : Antwerpen-Linkeroever, 24-vii- 1984, 1 cf(2de

exemplaar voor de provincie Antwerpen) (GDP).
Eupithecia trisignaria Herrich-Schaeffer : 1 ex. Kalmthout, 25-vii (GDP).
Eupithecia satyrata Huebner : 1 <ƒ Kalmthout, 2-vi (G & WDP).
Eupithecia indigata Huebner : 1 <ƒ Kalmthout, 15-v (G & WDP).
Eupithecia nanata Huebner

: gewoon op heide, elders zeldzaam; gezien te

Kalmthout op 8 en 15-v, 4-vii, 9, 15, 28 en 30-viii door G & WDP, KJ
of TG.

Eupithecia cooptata Dietze : Aosta-dal (L), eind vii - half viii (MF).

Anticollix sparsata TREITSCHKE : Antwerpen middenstad, 21-vii (KaJ).

Discoloxia blomeri Curtis : Sint-Mard (B., Luxemburg), vii (MF).

Acasis viretata Huebner : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL), 8-viii (EV); 1 $ Kalmthout,
9-viii (GDP & TG).

Isturgia limbaria Fabricius : talrijke kolonie op bremvegetatie bij kanaal in

schemering rondvliegend op 100 m 2
, Nijlen (B., Antw.), 16-v (KJ).

Itame brunneata Thunberg : Aosta-dal (L), eind vii - half viii (MF).

Petrophora chlorosata SCOPOLI : in tuintje middenstad Antwerpen met veel

varenbegroeiing, 31-v (KJ).

Petrophora narbonea LlNNAEUS : 4 cf, Dep. Gard (F.), 11-iv (WDP).
Apeira syringaria LlNNAEUS : Hulst (NL, Z.-VL), 5, 1 1 en 13-vii, telkens 1 ex.

(EV).

Selenia lunularia Huebner : 1 q, Cötes St. Germain (F., Dep. Meuse), 25-v (G
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& WDP & TG).
Selenia tetralunaria HUFNAGEL : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL), 13-v (EV).

Apocheima hispidaria DENIS & SCHIFFERMUELLER : Bois de Merles (F., Dep.
Meuse), 20-iv (GA).

Agriopis leucophaearia DENIS & SCHIFFERMUELLKER : Belvaux (B.. Namen),
9-iii (GA).

Theria rupicapraria DENIS & SCHIFFERMUELLER : Belvaux (B., Namen), 9-iii

(GA).

Theria primaria Haworth : Belvaux (B., Namen), 9-iii (GA).

Sphingidae

Proserpinus proserpina Pallas : 1 <ƒ, Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 24-v;

1 <f, Forêt de Jametz (F., Dep. Meuse), 26-v (beide G & WDP & TG).

Notodontidae

Cerura erminea Esper : 2 cfBois de Merles (F., Dep. Meuse), 24-v (G & WDP
& TG); Nieuw-Namen (NL, Z.-VL), 6-vii en Hulst (NL, Z.-VL), 1 1-vii,

telkens 1 ex. (EV).

Lymantriidae

Dicallomerafascelina Linnaeus : Kalmthout, 27-vii : 1 9; 9-viii : 1 cfen 15-viii

2 ex. (G & WDP, TG of KJ).

Arctiidae

Thumata senex HUEBNER : 1 <ƒ, Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ).

Setina irrorrella Linnaeus : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF); Neerpelt

(B., Limburg), 8-viii (GA).

Pelosia muscerda HUFNAGEL : 1 q, Kalmthout, 9-viii (GDP & TG).

Eilema palliatella SCOPOLI : Aosta-dal (L), eind vii - half viii (MF).

Rhyparia purpurata Linnaeus : 1 rups Cötes St. Germain (F., Dep. Meuse),

25-v, gevonden naast totaal kaalgevreten eikje, verpopt op 1-vi, 1 cfop

15-vi; 1 rondkruipende rups langs de weg Forêt de Jametz (F., Dep.

Meuse), 26-v, verpopt op 1-vi, 1 cfom 20. 10 u zien uitkomen op 1 1-vi

(telkens G & WDP & TG).

Spilosoma lubricipeda Linnaeus : Ham (B., Limburg), 27-ix (2de gen.?), extra

late datum (GA).

Callimorpha dominula LINNAEUS : Sint-Mard ( B. ,
Luxemburg), vii (MF).

Nolidae

Meganola albula DENIS & SCHIFFERMUELLER : Hulst (NL, Z.-VL), 11-viii,

1 ex. (EV).

A’ola cuculatella Linnaeus : Antwerpen middenstad, 17-vii (KaJ).

Nola confusalis Herrich-Schaeffer : Hulst (NL, Z.-VL), 24-v, 1 ex. (EV).

Nola aerugula HUEBNER : 4 ex. Kalmthout, 15-viii (G & WDP & KJ).

Noctuidae

Euxoa obelisca Denis & SCHIFFERMUELLER : Aosta-dal (L), eind vi - half viii

(MF).
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Euxoa distinguenda LEDERER : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).

Euxoa aquilina DENIS & SCHIFFERMUELLER : Aosta-dal (I.) eind vii - half viii

(MF).

Ochropleura vallesiaca BOISDUVAL : Aosta-dal (I.) eind vii - half viii (MF).

Eugnorisma lucernea LlNNAEUS : Aosta-dal (I.) eind vii - half viii (MF).

Chersotis elegans VON EvERSMANN : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).

Noctua orbona HUFNAGEL : 1 q, Kalmthout, 11-ix (G & WDP).
Noctuafimbriata Schreber : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL), 13-viii (EV); Bevel (B.,

Antw.), 15-viii (KJ); Kalmthout, 15-viii (GDP & KJ); Antwerpen-

Linkeroever, 22-viii (KJ).

Graphiphora augur Fabricius : 1 ex. Hulst (NL, Z.-VL), 20-vi (EV).

Lycophotia molothina Esper : Kalmthout, 2-vi : 1 cf; 17-vi : 2 cf(G & WDP).
Diarsia brunnea Denis & SCHIFFERMUELLER : 1 ex. Nieuw-Namen (NL, Z.-

VL), 6- vii (EV).

Xestia agathina DUPONCHEL : Kalmthout, 30-viii : 2 ex.; 1 1-ix : 1 </(G & WDP
& KJ).

Orthosia gothica LlNNAEUS : 1 ex. zonder zwart C-teken, Hulst (NL, Z.-VL),

16-iv (EV).

Myhtimna albipuncta DENIS & SCHIFFERMUELLER : Diepenbeek (B., Lim-
burg), 12-viii : 1 ex.; 10-ix : 3 ex.; 18-ix : 2 ex. (telkens A. RIEMIS);

Kalmthout, 30-viii, 2 ex. (GDP & KJ).

Mythimna sfra/wfltfaTRElTSCHKE : Hoboken (B., Antw.), 21-viii (G & WDP).
Mythimna obsoleta Huebner : Berchiwé (B., Namen) begin vi (MF).

Senta flammea Curtis : Berchiwé (B., Namen) begin vi (MF).

Cucullia absinthii LlNNAEUS : Merksem (B., Antw.), 4-ix : 6 rupsen; 5-ix : 9

rupsen; 6-ix : 6 rupsen; 8-ix : 22 rupsen; Berchem (B., Antw.), 7-ix : 13

rupsen; Borsbeek (B., Antw.), 11-ix : 1 rups en zeer veel afgevreten

bijvoetbloemtoppen (te laat) (GDP).
Cucullia artemisiae HUFNAGEL : Merksem (B., Antw.) 6-ix : 1 rups op bijvoet

(Artemisia sp.), verpopt 1 6-ix, overwinterend. Nieuw voor de provin-

cie Antwerpen! (GDP).
Cucullia asteris Denis & SCHIFFERMUELLER : Kalmthout, 9-viii, 1 ex. (GDP

& TG); Antwerpen-Linkeroever, 1 1-viii (KJ); 2 ex. Hulst (NL, Z.-VL),

13-viii (EV); Kalmthout, 30-viii (GDP & KJ).

Cucullia gnaphalii Huebner : 1 <ƒ Cótes St. Germain (F., Dep. Meuse), 25-v

(G & WDP & TG).

Calophasia lunula HUFNAGEL : Antwerpen-Linkeroever, 20-v en 26-v, telkens

1 ex. (KJ).

Lithophane socia Hufnagel : Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 20-iv (op

licht) en 1 4-ix (op stroop) (GA).

Blepharita satura DENIS & SCHIFFERMUELLER : Ethe (B., Luxemburg), 13-ix

en Belvaux (B., Namen), 28-ix (GA).
Conistra rubiginosa SCOPOLI : Hulst (NL, Z.-VL), 1-ii : 1 ex.; 20-xii : 1 ex. (EV).

Atethmia centrago Haworth : Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 1 4-ix (GA).
Simyra albovenosa Goeze : Assenede (B., O.-VL), 24-v (MF).
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Acronicta menyanthidis Esper : Kalmthout, 1ste gen. 8 en 15-v en 2-vi; 2de

gen. 4-vii, 15 en 30-viii (G & WDP & KJ).

Acronicta auricoma DENIS & SCHIFFERMUELLER f. peple HUEBNER : Hoge
Venen (B., Luik), 26-v (MF).

Cryphia ochsi Boursin : Aosta-dal (L). eind vii - half viii (MF).
Cryphia raptricula DENIS & SCHIFFERMUELLER : Hulst (NI., Z.-Vl.), 13-vii :

1 ex.; 24-ix : 1 ex. (EV).

Amphipyra berbera svenssoni FLETCHER : Ham (B., Limburg), 2 1 -viii, 1 cf(op

licht) (GA).

Ipimorpha retusa Linnaeus : Hulst (NL, Z.-VL), 19-x (EV).

Cosmia pyralina DENIS & SCHIFFERMUELLER : Hulst (NL, Z.-VL), 13-vii :

1 ex.; 2-viii : 1 ex. (EV).

Hyppa rectilinea Esper : Baraque de Fraiture (B., Luik), 3-vi (GA).
Apamea zeta Treitschke : Aosta-dal (L), eind vii - half viii (MF).

Apamea oblonga Haworth : Hulst (NL, Z.-VL), 8-viii, 1 ex. (EV).

Mesoligia literosa Haworth : Antwerpen-Linkeroever, 1 8-viii (KJ).

Mesapamea secalella Remm : Schilde, 1 8-viii, 2 9 (G & WDP & KJ); Kalmt-

hout, 9-viii, 1 cf (GDP & KJ).

Photedes extrema HUEBNER : Antwerpen-Linkeroever, 21-vi (KJ).

Photedes fluxa Huebner : Antwerpen-Linkeroever, 6-viii en 31-viii (KJ).

Amphipoeafucosa Freyer : Kalmthout, 28-viii : 1 q en 30-viii : 1 cf(G & WDP
& KJ).

Hydraecia micacea Esper : Zwin (B., W.-VL), 5-viii, veel erg afgevlogen ex.

(GDP); Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ); Hoboken (B.,

Antw.), 7-ix (G & WDP).
Celaena leucostigma HUEBNER : Kalmthout, 1 5-viii (G & WDP & KJ); Hobo-

ken (B., Antw.), 21-viii (G & WDP).
Nonagria typhae Thunberg : Hoboken (B., Antw.), 21-viii : 2 9 en 7-ix : 1 9

(G & WDP).
Archanara geminipuncta Haworth : Schilde (B., Antw.), 18-viii, 1 ex. (G &

WDP & KJ).

Archanara dissoluta Treitschke : Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP &
KJ).

Coenobia rufa Haworth : Hoboken (B., Antw.), 21-viii (G & WDP).
Caradrina selini Boisduval : Kalmthout, 4-vii (G & WDP).
Caradrina aspersa Rambur : Aosta-dal (L), eind vii - half viii (MF).

Chilodes maritimus Tauscher : Hulst (NL, Z.-VL), 13-vii, 1 ex. (EV).

Epimecia ustula Freyer : 3 cf, Dep. Gard (F.), 11-iv (WDP).
Nycteola revayana SCOPOLI : Kalmthout, 30-viii (GDP & KJ); Nijlen (B.,

Antw.), 17-ix : 3 ex.; 19-ix : 1 ex. (JJ); Hulst (NL, Z.-VL), 15-ix, 1 ex.

(EV).

Euchalcia modesta Huebner : Sint-Mard (B., Luxemburg), vii (MF).

Macdunnoughia confusa STEPHENS : Halle (B., Antw.), 17-viii (KJ); Antwer-

pen-Linkeroever, 18-ix (KJ); Zele (B., O-VL), 19-ix (KJ); Merksem
(B., Antw.), 5-ix : 3 rupsen op bijvoet (Artemisia ); 1 d*op 20-ix, 2 andere
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rupsen beslopen; op 8-ix 1 pop op bijvoet, 1 cfop 19-ix (GDP); Hulst

(NL, Z.-VL), 15-ix : 1 ex.; 3-x : 2 ex.; 4-x : 2 ex.; 5-x : 1 ex. (EV); Weelde

(B., Antw.), 21-ix : 3 ex.; 28-ix : 2 ex. (A. RlEMIS); Poppel (B., Antw.),

21-ix, 3 ex. (B. MlSONNE); Beerse (B., Antw.), 23-ix : 1 ex.; 24-ix : 2 ex.;

25-ix : 4 ex.; 26-ix : 1 ex.; 27-ix : 1 ex., de vlinders zaten telkens op Tage-

tes tussen tientallen gamma-uilen (L. Dufraing).

Catocalafraxini LiNNAEUS : talrijk op licht en stroop Bois de Merles (F., Dep.

Meuse), 14-ix (GA).

Catocala optata Godart : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).

Ephesia fulminea SCOPOLI : Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 16-viii (GA).

Minucia lunaris Denis & Schiffermueller : Antwerpen middenstad, 24-v

(KJ).

Autophila dilucida HUEBNER : Aosta-dal (F), eind vii - half viii (MF).

Laspevria flexula Denis & SCHIFFERMUELLER : Hulst (NL, Z.-VL), 24-vi,

1 ex. (EV).

Colobochyla salicalis DENIS & SCHIFFERMUELLER : Bois de Merles (F., Dep.

Meuse), 25-v (GA).

Parascotia fuliginaria LiNNAEUS : Nieuw-Namen (NL, Z.-VL), 6-vii, 1 ex.

(EV).

Hypena rostralis LiNNAEUS : Hulst (NL, Z.-VL), 31-iii, 1 ex. (EV).

Schrankia costaestrigalis STEPHENS : 1 ex. Schilde (B., Antw.), 18-viii (G &
WDP & KJ).

De Prins G. : Markiezenhof 32, B-2060 Merksem.

Boekbesprekingen

van der Goot, V.S. : De snavelvliegen (Rhagionidae), roofvliegen (Asilidae) en aanverwantefamilies

van Noordwest-Europa.

16,5 x 21 cm, 66 p., 126 figuren, 2 foto’s. Wetenschappelijke Mededeling nr. 171 van de K.N.N.V.,

Burg. Hoogeboomlaan 24, NL-1718 BJ Hoogwoud, Nederland, 1985, geniet, ƒ 15,- (K.N.N.V.-

leden ƒ12,50), te bestellen door het gepaste bedrag over te maken op girorekening 130 28

In deze Wetenschappelijke Mededeling zijn de Noordwesteuropese vertegenwoordigers opge-

nomen van de primitieve vliegenfamilies, die geen of slechts uitzonderlijk bloemen bezoeken :

Houtvliegen (Xylophagidae), Geurvliegen (Coenomyiidae), Snavelvliegen (Rhagionidae), Vilt-

vliegen (Therevidae) en Roofvliegen (Asilidae). Van deze laatste familie bestaat reeds een tabel

bij de Jeugdbondsuitgeverij, maar die is minder uitvoerig en van de Snavel- en Viltvliegen

bestond reeds een WM, maar die is reeds geruime tijd uitverkocht en de tekst is nu volledig her-

werkt.

De opbouw van de tekst bij iedere vliegenfamilie is steeds dezelfde : een algemeen stukje over de

groep, een karakterisering van het imago, een streng wetenschappelijke determineertabel voor de

genera en een determineertabel tot op de soorten. Meestal hoeft men de moeilijke eerste tabel

niet te raadplegen. Is men op een bepaalde soort terechtgekomen, dan krijgt men tevens in het

kort heel wat gegevens over de verspreiding ervan in Nederland en België en verder in Noordwest-
Europa. De voortreffelijke figuren helpen bij de interpretatie van de tekst in de tabellen. Een lite-

ratuurlijst en een register van de soortnamen sluiten dit interessante werkje af dat geen enkele

dipteroloog mag missen.

W.O. De Prins
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Palm, E. : Nordeuropas Pyralider.

18 x 25 cm, 287 p., 8 kleurplaten, 264 figuren en ca. 400 verspreidingskaartjes, Apollo Books,

Lundbyvej 36, DK-5700 Svendborg, Denmark, 1986, gebonden DKr. 400,- (ISBN 87-88738-04-

3).

Dit is alweer het derde deel uit de faunistische reeks «Danmarks Dyreliv» (deel 1 : Diptera,

Syrphidae en deel 2 : Lepidoptera, Geometridae) en een hele reeks is gepland voor de nabije

toekomst. Na enkele korte karakteristieken van de familie Pyralidae, worden alle soorten die in

Noord-Europa voorkomen systematisch behandeld : kenmerken van het imago, verwijzing naar

afbeeldingen van de genitalia, verspreiding in Noord-Europa en de omliggende streken, biono-

mie (biotoop, gedrag, vliegtijd, voedselplant, levenswijze van de rups). Bij haast alle soorten

worden 2 verspreidingskaartjes afgedrukt : een van Noord-Europa en een van Denemarken. Bij

de «moeilijke» soorten worden tekeningen van de genitalia en/of van de vleugeltekening

gevoegd. De kleurplaten bevatten foto’s van alle behandelde soorten. De Phycitinae zijn iets

groter dan ware grootte afgebeeld, de andere subfamilies iets kleiner. Dit staat het doel van deze

platen, nl. het snel determineren van materiaal, niet in de weg. Misschien ware het beter geweest

om ook de Scopariinae iets vergroot af te beelden.

In de tekst wordt naar literatuurgegevens verwezen door middel van een nummersysteem. Zo
kon het tekstdeel kort gehouden worden, terwijl men toch steeds voor verdere informatie snel

terecht kan in een uitgebreide literatuurlijst. Uiteraard ontbreekt een alfabetische index niet.

Zoals de vorige delen in deze reeks is ook dit boek op stevig, glanzend papier gedrukt wat de

talrijke afbeeldingen ten goede komt. De enige hindernis om het boek een ruime publieke belang-

stelling te geven, is het feit dat de tekst in het Deens is gesteld. Om dit probleem een beetje te

verzachten wordt bij elke soort een korte samenvatting in het Engels gegeven. Ik kan het boek in

elk geval aan iedereen aanbevelen die in Pyralidae geïnteresseerd is. Zij nog vermeld dat wie

intekent op de hele reeks 15% vermindering krijgt op alle delen.

W.O. De Prins

Goater, B. : British Pyralid Moths - A Guide to their Identification.

16 x 22 cm, 1 75 p. ,
9 kleurplaten, 12 tekstfiguren, Harley Books, Martins, Great Horkesley, Col-

chester, Essex C06 4AH, England, 1986, gebonden met stofomslag, 18,95 Pond (ISBN 0-946-

58908-9).

Het is reeds meer dan 30 jaar geleden dat het bekende werk door Beirne «British Pyralid and
Plume Moths» verscheen. Het is reeds lang uitverkocht en sinds de publikatie ervan zijn meer dan
30 Pyralidae-soorten aan de Britse lijst toegevoegd. Het huidige boek van B. Goater voorziet

dan ook in een grote behoefte. Het doel ervan is de entomologen in staat te stellen snel en precies

de Britse Pyralidae op naam te brengen. Dit kan meestal gebeuren door de exemplaren te verge-

lijken met de kleurplaten waarop alle 208 Britse soorten staan afgebeeld. Ingeval van twijfel kan
de tekst geraadpleegd worden waar steeds wordt gewezen op gelijkende soorten en de specifieke

verschillen waarop moet gelet worden. Dikwijls staan daar ook tekeningen van vleugeladering of

genitalia om bij de determinatie te helpen.

Het boek bevat dus geen determineertabellen; de gebruiker wordt verwezen naar de kleurpla-

ten. Op de voorplaat staan vertegenwoordigers van alle subfamilies afgebeeld in de vrije natuur.

Deze platen zijn van zeer goede kwaliteit. De tekst is met opzet kort gehouden. Hij bevat een

korte beschrijving van het imago, met eventuele verwijzing naar gelijkende soorten, enkele

gegevens over de juveniele stadia en het biotoop, en de verspreiding in Groot-Brittannië. De
nomenclatuur is geheel up-to-date. Naast de beschrijvende tekst bevat het boek ook een check-list

van de Britse Pyralidae, een verklarende woordenlijst en indexen van insekten- en plantennamen.

De meeste Belgische soorten kunnen met dit boek snel worden gedetermineerd en ik kan het dan
ook aanraden aan alle mensen die deze groep bestuderen.

W.O. De Prins
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Over het voorkomen van Adistemia watsoni (WOLLASTON, 1871)

in België (Coleoptera : Lathridiidae)

door

G. Haghebaert

Abstract. On the occurrenceof Adistemia watsoni (Wollaston, 1871) in Belgium (Coleoptera :

Lathridiidae). Since the year of its discovery in 1962 the species was found several times in the

region of Brussels. Some new faunistic data are given from the central part of the Belgian coast.

Résumé. De 1’occurrence d ’Adistemia watsoni (Wollaston, 1871) en Belgique (Coleoptera :

Lathridiidae). Dans un aper?u général on décrit la dispension du Lathridiide Adistemia watsoni

en Belgique. Depuis 1’année de sa découverte en 1962, cette espèce a été observée cinq fois dans la

région bruxelloise. Deux autres observations sont signalées a Ostende.

Deze Lathridiidae werd beschreven als Lathridius watsoni, in het jaar van

zijn ontdekking door T.V. Wollaston, terwijl Adistemia als nieuw genus

beschreven werd door H.C. Fall in 1899. Deze microcoleopteer werd voor

het eerst ontdekt door W. WATSON in 1871, die 4 ex. vond op een muur
binnenshuis te Funchal (Madeira). Vervolgens werd A. watsoni gevonden in

Centraal-Frankrijk, Portugal, Canarische Eilanden, Kaap de Goede Hoop,
Algerië, Washington, Mexico, Venezuela en Chili, en recenter in Groot-

Brittannië (1912), Nederland (1935) en Duitsland (1959). In 1962 werd de

soort voor het eerst gevonden in België door GAUTIER te Ganshoren. In de

daaropvolgende decennia werden diverse waarnemingen gedaan in de provin-

cie Brabant :

Wesenbeek IX-1965, 4 ex. (leg. TAVENIER, coll. K.B.I.N.)

Brussel VI-1971, 10 ex. (leg. COX, coll. K.B.I.N.)

Brussel VI-1972, 2 ex. (leg. Dessart. coll. K.B.I.N.)

Brussel VI-1974, 1 ex. (leg. JARLET, coll. BOOSTEN).

Al deze vondsten werden gedaan in woningen.

Enkele jaren later trof ik in september 1983 een nog levend exemplaar aan
in een insektendoos in mijn voormalige woonplaats te Mariakerke, en in

maart 1985 vond ik een reeks exemplaren in een woning in het , stadscentrum
van Oostende. Het blijkt dus te gaan om een cosmopolitische, synantrofe

soort waarvan het areaal uitbreiding neemt.

In september 1959 werden voor het eerst in een natuurlijk biotoop een aan-
tal adulten gevonden in een nest van een wilde duif in de streek van Hamburg.
Uit Groot-Brittannië wordt melding gemaakt van drie «outdoor occur-
rences» van Adistemia watsoni. In april 1980 werd er een enkel exemplaar
gevonden in een komposthoop in een tuin te Stourbridge (West Midlands).
Drie exemplaren werden gevonden in een tuin in de omgeving van Londen
(1971) en een derde waarneming kwam uit Oundle Northants (Cambridge-
shire, 1979).

Adistemia watsoni is gemakkelijk te onderscheiden van alle andere Lathri-

diidae door de opmerkelijke samensmelting van het midden van het eerste
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zichtbare sterniet en het metasternum, met het verdwijnen van de naad. Zijn

afmetingen (1,3 - 1,6 mm) zijn er ongetwijfeld de oorzaak van dat deze soort

vrij zelden gevonden wordt, en ze is denkelijk heel wat algemener dan de mel-

dingen suggereren. Een volledige beschrijving van larve, pop en imago is

gegeven door Hinton. Uit het genus Adistemia worden nog twee soorten be-

schreven uit Chili : A. bicarinata Bel, 1899 en A. rileyi Hinton, 1941 uit Peru.
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Wollaston, T.V., 1871. On additions to the Atlantic Coleoptera. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871.

G. Haghebaert : Smet de Naeyerlaan 52, B-8400 Oostende.

Boekbesprekingen

Bishop, O. : Kleine Pflanzen - selbst erforscht.

64.5 x 19 cm, 64 p., 9 foto’s en 1 14 tekeningen, Frankh’sche Verlagshandlung, Postfach 640, D-
7000 Stuttgart 1, 1985, gekartonneerd, DM 19.80. (ISBN 3-440-05542-6).

Kleine planten zelf kweken is ook een boekje uit de Kosmos-reeks om jeugdige lezers zeer dicht,

bij het gebeuren in de natuur te betrekken. Onze dagelijkse wereld steekt vol wonderen. Men
moet ze alleen maar kunnen waarnemen en beleven. Overal vindt men levende wezentjes. De
groene plantjes hebben iedere denkbare levensruimte veroverd zowel op het land als in het water.

Hun determinatie en bestudering kan wel eens een avontuur worden. Daarvoor is dit boekje

geschreven. Het behandelt allerlei soorten, beschrijft hun levenswijze en hun biotoop en stelt

vele inlichtingen ter beschikking om er onderzoekingen en experimenten mee uit te voeren. Zon-

der veel materiaal of kosten en zelfs heel het huisgezin kan er bij betrokken worden.

Zo wordt b.v. uitgelegd hoe men een mossen-djungle kan aanleggen waar men kan naar kijken

en dromen alsof men een oerwoud-safari zou meemaken. We leren planten wortelschieten om ze

te vermeerderen, zowel langs kopstekken als met bladstekken. We gaan varens zaaien, een fles-

sentuin aanleggen en wieren kweken. Om vele kruiden te leren kennen kunnen we best een herba-

rium van gedroogde planten en kruiden verzamelen en een kruidentuin aanleggen. Het kweken
en bestuderen van vleesetende planten vraagt al wat meer aandacht. Onbeperkt zijn de tips om de

geïntereseerde natuurvriend - zowel oudere als jongere - te boeien en te helpen zodat men wel het

hele jaar rond plantenbelevenissen kan meemaken.

ir. V.F. Naveau

Bishop, O. : Kleine Tiere - selbst erforscht.

24.5 x 19 cm, 64 p., 142 tekeningen, Franckh’sche Verlagshandlung, Postfach 640, D-7000

Stuttgart 1, 1985, gebonden, DM 19,80 (ISBN 3-440-05550-7).

Kleine dieren zelf kweken is één van de boekjes uit een hele Kosmos-reeks waarin jeugdige

lezers zeer dicht bij het gebeuren in de natuur betrokken worden. Altijd opnieuw als men rond-

neust in een tuin, op het veld, in de bossen of parken, langs grachten of beken, in weiden of plas-

sen, treft men allerlei interessante kleine diertjes aan : spinnen tussen de struiken, kevertjes tussen

de bladgrond ofrupsen van verschillende vlinders op de brandnetels. Vele van die alledaagse dier-
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tjes, die de meeste mensen nog niet eens opmerken of als ongedierte beschouwen, krijgen nu eens

de volle aandacht in dit boekje.

De schrijver leert ons hoe we spinnenhuisjes kunnen maken om de bouw van de webben te

kunnen vergelijken en hoe we ze kunnen eten en drinken geven. En plots verandert die vieze spin

in een fascinerend studie-objekt. We leren een aquarium maken van een gewone plastic zak en

brengen zo een hele miniatuurvijver tot leven. We gaan plantengallen uitkweken, de levenscyclus

van bladluizen doen draaien enz. Lezers die al moeilijkere zaken aandurven worden wegwijs

gemaakt in het bestuderen van het bodemleven.

De schrijver laat niet na de lezer en experimenteerder erop te wijzen dat dieren niet zomaar

machines zijn zonder «persoonlijkheden». Niet elk wezentje reageert op dezelfde manier. We
moeten ze ook tijdig gerust laten of andere nemen en na de proef laten we ze weer vrij. De princi-

pes van de erfelijkheidsleer en de uitsplitsing van de kenmerken kan aangetoond worden met de

kweek van meelkevers. En als we dan helemaal met kriebeldiertjes willen werken, krijgen we een

volledige uitleg om een mierenkolonie in leven te houden. Een boekje dat helemaal gericht is naar

jeugdige entomologen en beginners. Het brengt hen heel wat fascinerend en leerrijk tijdverdrijf

voor een beetje geld.

ir. V.F. Naveau

Willmann, R. : Die Art in Raum und Zeit (Das Artkonzept in der Biologie und Paldontologie).

16 x 24 cm, 207 p., 46 figuren, Verlag Paul Parey, Lindenstrasse 44-47, D-1000 Berlin 61, 1985,

gebonden, DM 42,- (ISBN 3^189-62134-4).

Geen enkel onderwerp heeft in de biologie wellicht zoveel controversiële discussies veroor-

zaakt als het begrip «soort». De auteur heeft dan ook getracht in dit boek alle standpunten en

definities weer te geven met hun voor en tegen, om zo te komen tot een opvatting van de «soort»

als reëel en objectief gegeven in de natuur, zowel in ruimte als in tijd. Daarbij gaat het hoofdzake-

lijk om de theoretische achtergronden, en hoewel er geregeld voorbeelden gegeven worden, ligt de

nadruk toch op de theorie.

Toch blijft het niet bij een droge opsomming van opvattingen en definities. De auteur weet de

eerder droge materie op een zeer luchtige, maar strikt wetenschappelijke wijze te brengen. Hij

begint met een uitgebreid overzicht van het soortbegrip in de loop der tijden en ontwikkelt dan de

theorie van het biologisch soortbegrip, waarbij ook de soortvorming in de evolutie ruime aan-

dacht krijgt. Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de soort in de tijd en het soortbegrip in de

paleontologie. Er wordt gesproken over het biologisch soortbegrip en de fylogenetische systema-

tiek.

Alle hoofdstukken van het boek worden afgesloten met een samenvatting van de bereikte

conclusies of definities, zodat een zeer systematisch opgebo'uwd geheel onstaat. Een verklarende

woordenlijst en enkele indexen (literatuur, auteurs, onderwerpen) sluiten dit boek af, dat uiter-

aard moet gelezen worden als een leerboek. Mensen die geïnteresseerd zijn in de evolutieleer en

geregeld in de literatuur op tegenstrijdige opvattingen stuiten, vinden in dit werk allicht enkele

regels ter verduidelijking van de bestaande problemen. Hoewel het geen gemakkelijk boek is, kan
ik het toch aanraden aan iedereen die met systematisch of taxonomisch onderzoek bezig is.

W.O. De Prins

Sandhall, A. & Berggren, H. : Planktonkunde, Bilder aus der Mikrowelt von Teich und See.

26.5 x 18 cm, 108 p., 238 kleurfoto’s, 12 zwartwit-foto’sen 100 tekeningen, Franckh’sche Verlags-

handlung, Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, 1985, gebonden, DM 39,50 (ISBN 3-440-05542-6).

De wereld van de mikroskopisch kleine waterorganismen is ongelooflijk veelzijdig en rijk aan

allerlei vormen en aan sterk te onderscheiden soorten met nog eens zeer verschillende individuen.

Al met een eenvoudige mikroskoop kan men zich toegang verschaffen tot deze voor het blote oog

verborgen wereld. Het geheel van deze mikroskopisch kleine, in water zwevende plantjes en diert-

jes noemt men plankton. De kennis en analyse van dat plankton is in deze tijd van zeer groot

belang voor de beoordeling van onze wateren. Denk maar aan de waterzuiveringsstations en de
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verontreiniging van de industriële afvalwaters. Deze twee alleen al duiden erop dat de plankton-

kunde een belangrijke wetenschap is voor de bescherming van onze oppervlaktewaters.

In dit Kosmos-boek vinden we een overzicht van de meest voorkomende en belangrijkste soor-

ten in prachtige kleurafbeeldingen met telkens een bepalende omschrijving. Al deze organismen

zijn levend gefotografeerd met onderbelichting op helder veld, zoals de gewone liefhebber ze met

eenvoudige apparatuur ook te zien krijgt. Om de verschillende groepen uit elkaar te houden,

beginnen de auteurs met een systematisch overzicht van de afdelingen, orden en families van de

planktonsoorten. Het zal de lezer niet moeilijk vallen om zich hierin te oriënteren met behulp van

de tekst en de lijntekeningen. Hoe men plankton moet vissen, hoe men het moet behandelen, be-

waren en onderzoeken, wordt op eenvoudige wijze uitgelegd. Wil men er blijvende preparaten

van maken, of ze fotograferen, dan kan men in dit mooi uitgegeven boekje terecht. En wil men
verder gaan, dan vindt men nog een uitgebreide literatuurlijst achteraan. Het is een echt Kosmos-
boekje : zuivere wetenschap in ieders bereik. Als u ooit in een druppel water wil kijken en wil

weten wat erin zit, dan is dit uw boekje.

ir. V.F. Naveau
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Spring butterflies on the Island of Kós (Greece) (Lepidoptera

Hesperioidea & Papilionoidea)

by

Alain Olivier

Samenvatting. Na een korte inleiding en een beknopte historiek van het gedane lepidopterolo-

gisch onderzoek op het Griekse eiland Kós behandelt de auteur zijn persoonlijke waarnemingen

gedaan op 10 en 11 april 1986. Hierbij worden 8 nieuwe soorten voor het eiland vermeld. Een

discussie over bepaalde soorten welke nog niet gevonden werden, maar waarschijnlijk ook tot de

fauna van het eiland behoren, alsook een lijst van de 38 tot op heden van het eiland Kós bekende

soorten besluit het artikel.

Résumé. Après une courte introduction ainsi qu’une esquisse de 1’histoire de la recherche

lépidoptérologique effectuée dans 1’ïle de Kós, 1’auteur nous entretient de ses propres observa-

tions faites les 10 et 11 avril 1986. Ainsi, 8 nouvelles espèces pour la faune de 1’ïle de Kós sont

mentionnées. Une discussion a propos de quelques espèces non encore observées mais apparte-

nant trés probablement a la faune de 1’ïle et une liste des 38 espèces actuellement connues de 1’ïle

de Kós concluent Partiele.

Introduction

The Greek island of Kós is situated in the Aegean Sea, facing the Turkish

coast, more precisely the province of Mugla, and lying approximately half

way between the islands of Samos to the north and Ródos to the south. It has

an area of about 286 km 2
.

The western half of the island is flat, being mainly constituted of cultivated

land and dry garrigue. The north-eastern part is very fertile and green. The
central part is probably the most interesting, with wooded areas (mainly pine

woods), especially around and on the flanks of Mt. Dikeos (850 m), the

highest peak of the island. The main town, KósTown,lies on the coast at the

north-eastem corner of the island.

History of the lepidopterological research

Our knowledge of the butterfly fauna of Kós is rather limited. A publica-

tion (TURATI, 1929) is based on some collecting done by the Italian professor

Alessandro Ghigi on the islands of the «Dodekannesos» in August 1926 and
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Map of the Southern Aegean islands, showing the geographical position of the island of Kós.

includes 13 different butterfly records from the island of Kós (under Italian

occupation at that time). The next paper (REBEL, 1936) contains 18 records

from Kós, 1 2 of which are new for the island. Here the collecting was done by
Dr. Otto Wettstein-Westersheim around the town of Kardamena and on
Mt. Dikeos, from 6 to 8-VI-1935.

In later publications (Hartig, 1940; Bernardi, 1961, 1971; Bretherton,
1966; Koutsaftikis, 1973) one can find a series of records from Kós, but

these are all based on the papers by TURATI and by REBEL. Only HARTIG adds

one species not listed before : Hipparchia senthes (Fruhstorfer, 1908)

(recorded as « Satyrus semele L. eretica Rbl.»).

A very recent publication (THOMSON, 1985) adds 4 new species to the list.

Mr George THOMSON visited the island on a one-day-trip on 30-V-1983,

collecting 19 different species in the vicinity of Kós Town.

Forementioned records thus cover a period from 30-V to the month of

August.

Personal observations

In order to investigate the spring butterfly fauna of Kós I undertook a trip

to the island on 10 and 1
1 -IV- 1986. Although I only had time to collect butter-
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flies for a couple of hours in the late afternoon of 10-IV and one full day on

1 1-IV, the weather was splendid and I could observe 19 species, of which 8 are

new for the island.

Collecting took place at the following localities, all situated in the central-

eastern part of the island :

A. 1 km W. of Agios Dimitrios (300 m), 10 & 1 l-IV-1986. Ruines of an aban-

doned village; olive grows and wasteland; dry garrigue. Aristolochia was

present in the two first mentioned biotopes. On 11-IV special attention

was paid to the dry garrigue area.

B. 7 km W. of Kós Town (lowland), 1 l-IV-1986. Olive grows. Dry soil with

many flowers, mainly Compositae. Aristolochia present.

C. 2 km N. of Asfendioü (100 m), 1 l-IV-1986. Wasteland, dry meadows,
roadsides with shrubs and trees.

In the following list my own records are given (A, B and C refer to the

localities mentioned above). For species already listed by previous authors

bibliographical references are given.

Papilionidae

Zerynthia cerisyi (GODART, 1822) : very few specimens at A and C, abundant

at B. Most of the males were already worn to very worn, which seems to

imply that the flight period of this species on the island of Kós starts at

about the middle of March. The postdiscal row of marks and the mark on
the costa in S7 of the hindwings are always red when present. Two out of

the six females collected are ochreous.

Papilio machaon Linnaeus, 1758 : (Turati, 1929; Rebel, 1936; Thomson,
1985). I took one fresh male at B.

Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) : B and C. One specimen observed in

Kós Town on 10-IV.

Pieridae

Colias crocea (Fourcroy, 1785) : (Thomson, 1985). I observed one single

female at B.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
:
(Turati, 1929; Thomson, 1985). I took

the species at A and C.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) : (Rebel, 1936; Thomson, 1985). I found it

at B.

Euchloe simplonia (Freyer, 1829) : I found the species quite commonly at A
and C. All specimens observed belonged to the first brood.

Lycaenidae

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) : one specimen found on a roadside at C,

two more taken in dry garrigue flying around bushes of Quercus ilex at A.

The specimens were very fresh.

Lycaena ph/aeas( Linnaeus, 1761)
:
(Rebel, 1936; Thomson, 1985). A single

female observed at A.
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Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) : A and C. Observed flying around
buckthorn (Prunus spinosa L.).

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) : found only at A on dry garrigue and on
an open spot with many Asphodelia. The specimens were all fresh.

Aricia agestis (Denis & Schiffermueller, 1775): one single fresh female at

A on 10-IV.

Po/yommatus icarus (Rottemburg, 1775) :
(Turati, 1929; Rebel, 1936;

THOMSON, 1985). One single very fresh male at A.

Nymphalidae

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) : (Turati, 1929). Observed at C.

Cynthia cardui (Linnaeus, 1758)
:
(Turati, 1929; Rebel, 1936; Thomson,

1985). Observed at A.

Polygonia egea (Cramer, 1775)
:
(Turati, 1929; Thomson, 1985). One male

was observed at A on 10-IV and again on 11-IV.

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) : one single male was taken at C, fluttering

discretely under a scrub, near a small footpath. The specimen is of the

Southern form, the colour of its marks being orange. The butterfly is very

damaged, lacking almost the entire right hindwing except the basal part.

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
:
(Rebel, 1936; Thomson, 1985). Two

males and one female were taken on 10-IV at A between the ruines of the

abandoned village.

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) : (Rebel, 1936). Two males and one

female taken at A on 11-IV along a steep rocky slope in an area of dry

garrigue near a small pine wood. Two specimens are very fresh, one is very

worn.

Discussion

Taking into account the very restricted lapse of time that I could spend on

Kós, the results may be consideredsuccessful.Nevertheless, some species that

might be expected to occur here were not seen. Archon apollinus (HERBST,

1 798) was not encountered, this being probably due to the late date (consider

that even Z. cerisyi was getting over!) as the species is known from all the

Turkish provinces bordering the Aegean Sea as well as from the Greek islands

of Lésvos (Graves, 1918; Coutsis, 1972; van der Poorten, 1984), Hios

(pers. obs.) and Samos (De Freina, 1985 and pers. obs.). There are also

reports from Ródos (REBEL, 1916 : caterpillars; PlERRON, 1978 : adult speci-

mens). If present on Kós, the species must fly as early as in February-March,

being already over in April.

Investigations at a later period of the year should add more taxa to the

known list. Widespread species like Aporia crataegi (LINNAEUS, 1758), Hip-

parchia syriaca (STAUDINGER, 1871) and others are very likely to belong also

to the fauna of the island.

Anthochahs cardamines (Linnaeus, 1758), a common and conspicuous

butterfly, occurs on the Greek islands of Lésvos (van der Poorten, pers.
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comm.), Hios (pers. obs.) and Samos (ASSELBERGS, 1978 and pers. obs.), but

is apparently absent from Kós and Ródos, as well as from the adjacent

Turkish provinces of Aydin, Mugla, Denizli and Burdur, as far as known
(van Oorschot, pers. comm.).

Pontia daplidice (LINNAEUS, 1758), although recorded from Kós, was not

seen at the time of my visit.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) seems strangely enough to be

absent from Kós. The only island along the western coast of Turkey from
where it is known with certainty is Lésvos.

Check list

The following list mentions the 38 butterfly species actually known from
Kós. The taxa that are mentioned for the first time here are indicated by an

asterisk (*).

Hesperiidae

Thyrnelicus acieon (Rottemburg, 1775) Carcharodus alceae (Esper, 1780)

Papilionidae

* Zerynthia cerisyi (Godart, 1822) * Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Pieridae

Colias crocea (Fourcroy, 1785) Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) * Euchloe simploma (Freyer, 1829) (1)

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Lycaenidae

* Ca/lophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Satyrium iiicis (Esper, 1779)

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Thersamonia thersamon (Esper, 1784)

Syntarucus pirithous (Linnaeus, 1767)

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

Cupido minimus (Fuessly, 1775)

* Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
* G/aucopsyche alexis (Poda, 1761)

Plebejus loewii (Zeller, 1847)
* Aricia agestis (Denis & Schiff., 1775)

Polyommatus thersites (Cantener, 1834)

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Nymphalidae

Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)

Limenitis reducta Staudinger, 1901

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) *

Polygonia egea (Cramer, 1775)

Melitaea trivia (Denis & Schiff,, 1775)

Hipparchia senthes (Fruhstorfer. 1908 )(2)

Hipparchia fatua (Freyer, 1845)

Pseudochazara anthelea (Huebner, [1 824]

)

Maniola telmessia (Zeller, 1847)

Hyponephele lupina (Costa, 1836)

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)

Kirinia roxelana (Cramer, 1777)

(1) Mostly designated under the name <* Euchloe ausonia» in the current literature. 1 follow the
nomenclature used in Higgins & Riley, 1984.

(2) For the use of this name at specific level I follow Kudrna, 1984.
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Elektroforese als differentiatiemetode toegepast op Phyllonorycter

(Lepidoptera : Gracillariidae)

door

Hans Henderickx

Abstract. Electrophoresis as a method to differentiate species of Phyllonorycter (Lepidoptera :

Gracillariidae). Electrophoresis is sometimes used in Lepidoptera to differentiate closely related

species. In Microlepidoptera however, this technique is seldom used. Just for experiment, some
preparations of easily recognisable Phyllonorycter-species were made. These preparations

showed remarkable differences in the strips of the different species.

Résumé. L’éléctrophorèse : méthode de détermination appliquée aux Phyllonorycter (Lepido-

ptera : Gracillariidae). Chez certains Lépidoptères, on utilise 1’électrophorèse comme méthode
de détermination des espèces voisines. Cette technique est toutefois peu utilisée en ce qui concer-

ne les microlépidoptères. Trois espèces aisément déterminables ont été choisies a titre d’expérien-

ce, appartenant au genre Phyllonorycter. II s’avéra quelques différences remarquables au niveau

des bandes des différentes espèces.

Bij de determinatie van bepaalde Microlepidoptera is een zorgvuldig

onderzoek van de morfologie, in het bijzonder van het genitaalapparaat,

noodzakelijk. Zo is een soortenbepaling bij het genus Phyllonorycter HÜBNER
vaak gebaseerd op onderzoek van het voorvleugelpatroon en de inwendige

bouw van het abdomen. Soms volstaat dit echter niet om met 1 00% zekerheid

een soort te determineren, omdat bepaalde soorten ook wat inwendige

morfologie betreft veel op mekaar lijken.

Omdat bepaalde proteïnen soortspecifiek schijnen te zijn, zou het inter-

essant kunnen zijn de elektroforese als determinatiehulpmiddel te gebruiken.

Elektroforese is een scheidingstechniek voor macromoleculen, o.a. proteïnen.

De proteïnen worden gedenatureerd en gekoppeld aan SDS (sodium dodecyl

sulfaat), een detergent, zodat ze alle een gelijkwaardige negatieve lading

krijgen. Onder invloed van een elektrisch veld migreren de eiwitten naar de

anode. De poly-acrylamide gel, waarin deze migratie gebeurt, is eigenlijk een

zeer fijne zeef waarin eiwitten met een hoge moleculaire massa trager migre-

ren dan eiwitten met een lage moleculaire massa. Kortweg is SDS-elektrofore-

se een techniek die een komplex mengsel van SDS-gedenatureerde proteïnen

kan scheiden in zijn komponenten met verschillende moleculaire massa. De
laatste jaren zijn de kleuringstechnieken gevoelig verfijnd zodat het mogelijk

is om een zeer kleine hoeveelheid eiwit (ng) te detecteren zonder aan resolutie

te moeten inboeten.

Bij sommige Lepidoptera gebruikt men deze techniek reeds op beperkte

schaal om verschillen aan te tonen, maar een en ander is nog in een experimen-

tele faze. Grootschalig gebruik van elektroforese wordt bemoeilijkt door de

vrij ingewikkelde procedure die de metode buiten het gebruik brengt van de

amateur die niet over een labo beschikt. Een minder prettig gevolg van de

techniek is dat het onderzochte eksemplaar geheel of gedeeltelijk vernietigd

wordt. De techniek is goed geschikt voor de kleinere Microlepidoptera,
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Figuur 1 : Phyllonorycter roboris Zeller

Figuur 2 : Phyllonorycter quercifoliella Zeller

aangezien 10-20 microgram staal met deze techniek zeer gemakkelijk kan

gescheiden worden.

Bij wijze van experiment werden van drie gemakkelijk te determineren

Phyllonorycter-soorten, namelijk P. roboris Zeller (fig. 1), P. quercifoliella

Zeller (fig. 2) en P. lautella Zeller (fig. 3), enkele stalen gemaakt. Alle

eksemplaren werden verzameld op Quercus robur in het najaar van 1985 en
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Figuur 3 : Phyllonorycter lautella Zeller

Figuur 4 : SDS-PAGE met stalen van P. roboris (Mol, 7-III-1 986 (a)), P. lautella (Turnhout, 13-

III-1986 (b)) en P. quercifoliella (Turnhout, 20-III-1986 (c) en Turnhout, 24-111-1986 (d))

bereikten het volwassen stadium in maart 1986. De volledige eksemplaren
werden opgelost in kokende sample-buffer, en daarna bij -70°C be-

waard. Van deze stalen werd een SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfaat-
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polyacrylamide gel elektroforese) gelopen die gekleurd werd met de Coomas-
sie Brilliant Blue kleuring. In de 10% acrylamide-gel waardoor een konstante

stroom van 20 mA liep, werd een algemene scheiding van eiwitten bekomen.
Om zo weinig mogelijk detailverlies te krijgen, werd de gel nog in natte

toestand gefotografeerd (fig. 4).

De stalen a en b zijn respektievelijk afkomstig van P. roboris en P. lautella,

c en d van P. quercifoliella. Hoewel uit een dergelijk beperkt experiment

natuurlijk geen overhaaste konklusies mogen worden getrokken, kunnen we
toch enkele opvallende verschillen in de banden tussen de soorten onderling

konstateren. De pijltjes geven enkele plaatsen aan waar banden voorkomen
die bij de andere soorten ontbreken of zeer zwak zijn. Het is logisch dat de

meeste banden bij alle soorten voorkomen, aangezien het in alle gevallen gaat

om Lepidoptera uit hetzelfde genus die op eenzelfde boomsoort gevonden
werden! Toch vertonen c en d de meeste overeenkomsten (d is ten gevolge van

een koncentratieverschil sterker gekleurd) en het gaat hier inderdaad om
dezelfde soort.

We kunnen besluiten dat het interessant zou zijn de elektroforese-techniek

systematisch toe te passen op bijvoorbeeld Phyllonorycter-soorten, teneinde

door een objektieve interpretatietechniek (scanningsdensitometrie) tot een

welomschreven soortendifferentiatie te komen.

Met dank aan de heren Mark De Raeymaeker, Guy DANEELS, Bart DE
WEVER en Mare MOEREMANS voor hun deskundige hulp bij deze publikatie.
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Lomaspilis marginata L. aberratie nigro-unicolorata

Haverkampf te Assenede, tweede Belgisch exemplaar

(Lepidoptera : Geometridae)

door

M. Faquaet

Abstract. Lomaspilis marginata L. ab. nigro-unicolorata Haverkampf at Assenede (East

Flanders), second Belgian record (Lepidoptera : Geometridae). On 6th July 1981 the author

caught the second Belgian specimen of Lomaspilis marginata L. ab. nigro-unicolorata Haver-

kampf at Assenede (East Flanders). This aberration is characterised by the dark brown colour

covering the whole wing surface, leaving no tracés of the usual white colour.

Résumé. Lomaspilis marginata L. ab. nigro-unicolorata Haverkampf, deuxième exemplaire

beige (Lepidoptera : Geometridae). L’auteur a trouvé le deuxième exemplaire beige de Lomaspilis

marginata L. ab. nigro-unicolorata Haverkampf a Assenede (Flandre oriëntale) le 6 juillet 1981.

Chez cette forme, la teinte brun foncé est étendue a toute la surface alaire, de sorte a ce que le

specimen soit unicolore, sans plus aucune tracé de la couleur blanche.

Sedert verscheidene jaren ben ik te Assenede (Oost-Vlaanderen) bezig met
een nachtvlinderinventarisatie, dit om een beter overzicht te krijgen van het

aantal soorten die het geklasseerde landschapspark bewonen. En het is tijdens

een van de vele nachtvangsten dat me andermaal een zeer interessante verras-

sing te beurt viel. Op 6-VII- 1981 kwam een klein, eenkleurig bruinzwart

spannertje naar de kwikdamplamp (125 W). ’s Anderendaags keek ik tijdens

het prepareren enkele boeken in, maar kon onmogelijk een naam geven aan

dit vlindertje.

Een eerste poging om de spanner te determineren, bij de heer F. Bolland
(Cheratte), was vruchteloos; ook na het inkijken van enkele gespecialiseerde

boeken en tijdschriften. Een tweede poging bij de heer J. Hackray (Ver-

viers) mislukte eveneens. Om zeker te zijn dat we de soort niet kenden, werd
het werk van Seitz (1915) doorbladerd, maar ook dit leverde niets op. Uitein-

delijk belandde de spanner bij W. DE Prins (Antwerpen) die hem aan de hand
van een genitaliën-onderzoek determineerde als Lomaspilis marginata L.

Ik nam het gedetermineerde vlindertje terug mee naar Verviers en de heer J.

Hackray verzekerde mij dat het om een zeer zeldzame aberratie ging van

Lomaspilis marginata : ab. nigro-unicolorata Haverkampf. Het is inderdaad

Haverkampf die het eerste exemplaar, en tot voor mijn vangst het enige voor

België, determineerde en beschreef. De kleur van de zwarte randen op de 4

vleugels is volledig overgelopen, zodat de vleugels volledig eenkleurig zwart-

bruin geworden zijn. Haverkampf kreeg deze mooie aberratie van baron de
Crombrugghe de Picquendaele die het op 2-VIII-l 897 ving in het

Zoniënwoud (Brabant).

Wat vinden we in de literatuur over deze aberratie? Er is eerst Haver-
kampf die nigro-unicolorata beschreef in 1904. PROUT (1915) spreekt wel over
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deze aberratie, maar er is geen afbeelding op de kleurplaten. Derenne-
Meyers (1929) vermeldt over ab. nigro-unicolorata : «Elle est entièrement

brun-noir uniforme». Lempke (1951 ‘en 1970) vermeldt wel enkele donkere

vormen, maar er is geen enkele eenkleurige bruinzwarte vorm bij. W. DE
PRINS kon in het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Amsterdam) ook
geen Nederlandse exemplaren terugvinden van de vorm nigro-unicolorata. In

Engeland drukt South (1961) 3 kleurfoto’s af van deze zeer variabele soort,

maar er is geen sprake van nigro-unicolorata. SKINNER (1984) geeft 2 kleur-

foto’s, en in de tekst is er sprake van extreme aberraties waarvan de vleugels

soms bijna volledig wit of zwart zijn, maar dit komt slechts zelden voor. Bij

Figuur 1 : Lomaspilis marginata L. ab.

nigro-unicolorata Haverkampf, Assenede

(Oost-VIaanderen), 6-VII- 1 98
1 (leg. M.

Faquaet)

Figuur 2 : Lomaspilis marginata L., verschillende vormen, in het midden ab. nigro-unicolorata

Haverkampf (leg. M. Faquaet)

120



SKOU (1984) zijn van L. marginala 5 afbeeldingen uit Skandinavië afgedrukt,

maar ook hier geen sprake van nigro-unicolorata. Bij FORSTER & WOHL-
FAHRT (1981) slechts één kleurafbeelding, de meest voorkomende vorm, en in

de tekst geen woord over aberraties. Bij KOCH (1984) eveneens slechts één

kleurfoto van de typische vorm, maar in de tekst beschrijving van 7 opvallen-

de aberraties, helaas niet van nigro-unicolorata. HERBULOT (1965) geeft één

kleurafbeelding en in de tekst 3 zwartwit-tekeningen, met verwijzing naar de

afwijking van de zwarte vlekken op de vleugels, geen sprake echter van nigro-

unicolorata. Al deze auteurs spreken over een zeer variabele soort, en al wie

deze soort reeds waarnam, zal dit beamen. Niet alleen het kleurpatroon

varieert nogal, maar ook de grootte van de exemplaren.

Levenscyclus van Lomaspilis marginata L.

De eitjes worden in groepjes, soms afzonderlijk, op de voedselplant afge-

legd, meestal in spleten van de boomschors. De incubatieduur bedraagt

slechts enkele weken. De rupsjes leven, volgens literatuurgegevens, bijna uit-

sluitend op wilg, maar ook wel op populier en andere boomsoorten. Ze zijn

volgroeid ongeveer 16 mm lang en groengeel van kleur. De pop overwintert.

De vlinders vliegen bij ons in twee niet goed van elkaar gescheiden genera-

ties : de eerste met veel vlinders in mei en juni of later, en de tweede met minder

vlinders vanaf half juli tot einde augustus of later. Het exemplaar waarvan
hier sprake is er een van de eerste generatie. De soort komt in België overal

voor. Dit kan ook gezegd worden voor bijna geheel Europa en een groot deel

van Azië. De vlinders zijn ’s nachts aktief en komen dan gemakkelijk op licht.

Ze kunnen ook overdag uit het struikgewas gejaagd worden.

Dankbetuiging

Zonder de hulp van volgende personen zou dit artikel niet zijn verschenen :

F. Bolland, W. De Prins, P. Grootaert en J. Hackray.
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In memoriam : Louis Jan Jozef MARNEF (22 december 1904 -

23 juli 1986)

Op 23 juli 1986 overleed ons medelid L. MARNEF, een stille man die de

laatste jaren slechts zelden te zien was op de bijeenkomsten van de Vereniging

voor Entomologie van de K.M.D. A., maar die daarom niet minder aktief was
in zijn werkkamer te Hoboken. In deze werkkamer stond zijn uitgebreide

vliegenverzameling opgesteld, vergezeld van een volumineus kaartensysteem

met referenties naar de entomologische literatuur. En daar heeft hij vele uren

van zijn leven doorgebracht, turend door zijn mikroskoop naar een of ander

minuskuul diertje, lezend in vakliteratuur of nieuwe steekkaarten invullend.

Hoewel hij een uitgebreide kennis bezat over onze inheemse vliegenfauna,

heeft hij er maar weinig over gepubliceerd. Vermeld zij hier zijn reeks

«Diptera : inheemse vangsten», waarvan drie deeltjes verschenen in Phegea

(10 : 132, 185 en 11 : 5).

L. Marnef is reeds lang lid van onze vereniging. Na de oprichting in 1947

werd een wedstrijd georganiseerd voor leden en niet-leden met als doel de

prepareertechniek van insekten te toetsen. Marnef behaalde met zijn doos

geprepareerde vliegen de eerste prijs. Hij was tevens lid van de Koninklijke

Belgische Vereniging voor Entomologie en van het Koninklijk Antwerps
Genootschap voor Micrografie. Tijdens enkele jaren was hij aktief als losse

medewerker aan het Natuurhistorisch Museum van de dierentuin te

Antwerpen.

L. Marnef werd op 22 december 1904 te Hoboken geboren. Na zijn studies

tot scheikundige, en enkele jaren werkzaam als dusdanig, vertrok hij voor

vele jaren naar Zuid-Amerika. Daar kwam hij in kontakt met mensen van de

universiteit van Santiago de Chile, waar de Fakulteit voor Biologie nog in de

kinderschoenen stond. Omdat hij toen reeds sinds lang een levendige belang-

stelling had voor insekten in het algemeen en voor Diptera in het bijzonder,

zette hij zich ten volle in om mee te helpen aan de oprichting van een Departe-

ment voor Entomologie. Jammer genoeg verplichtten familiale omstandighe-

den hem terug te keren naar België, net toen zijn werk in Santiago van de

grond begon te komen. Toch heeft hij blijvend zijn stempel gedrukt op de

entomologie in Chili en vond daarvoor erkenning in het gebruik van zijn

naam voor de benoeming van een nieuw vliegengenus
; Marnefia (zie Phegea

10 : 137).

W.O. De Prins

Personalia

In het begin van dit jaar doktoreerde ons medelid Koen Martens aan de

Rijksuniversiteit Gent met een proefschrift over de Ostracoden uit Noord-
Afrika. Onze hartelijke gelukwensen.
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Onderzoek naar de entomologische fauna in boomstompen

(Provinciaal domein «Het Leen», Oost-Vlaanderen, 1983-1986)

door

R. Dall’Asta

Abstract. Studies on the entomofauna in tree trunks (Provincial domain «Het Leen», East-

Flanders, 1983-1986). During 1983-1986 32 tree trunks (esp. Picea and Larix) were studied in

order to draw a list of the insects living in this substrate. 61 species were sampled. The absence of

typical pineforest-species is remarkable : neither specimens of StrangaUa or Leptura (Cerambyci-

dae), nor Formica rufa L. were found, and only few Collembola were seen. It is obvious that we

have to do with a young forest at the beginning of its evolution.

Résumé. Étude de la faune entomologique des souches (Domaine provincial «Het Leen» (Flan-

dre oriëntale) : 1983-1986). Trente-deux souches (Pnncipalement Picea et Larix

)

ont été étudiées

entre 1983 et 1986, au niveau de la faune entomologique qu’elles contenaient. 61 espèces furent

dénombrées. II est remarquable de constater 1’absence d’indicateurs de forêt de résineux
:
pas d'

exemplaires de StrangaUa ou de Leptura (Cerambycidae), pas de tracé non plus de Formica rufa L.

et trés peu de Collemboles. II est évident qu’il s’agit d’une jeune forêt qui s’en trouve encore au

début de son évolution.

1.

Situering van het onderzoek

Het laatste luik van het «Leen»-onderzoek omvat een overzicht van de

entomofauna van de boomstompen, en meer specifiek van Picea abies en

Larix
,
die binnen het gebied niet alleen relatief méér voorkomen dan loof-

boomstompen, maar ook faunistisch rijker zijn. Het onderzoek breidt zich uit

over de winterperiodes 1983-1984, 1984-1985 en 1985-1986 omdat in het

betreffende habitat-type de densiteit aan Arthropoda aanzienlijk hoger ligt

dan in de zomertijd. Er werden in totaal 32 stompen onderzocht, gaande van

halfverweerde tot volledig vermolmde exemplaren, verspreid langs de weg-

bermen in het noordwestelijke deel van het studieterrein.

2.

Methode
Voor de inventarisatie werd gebruik gemaakt van een insektenzeef (maas-

wijdte 7 mm) waarin de losliggende schors, de molm en de randvegetatie

(mos, graspollen e.d.) grondig werden uitgezeefd. Het zeefsel werd gedroogd
in berlese-apparaten. De insekten werden niet alle geprepareerd : alleen de

faunistisch interessante soorten werden gefixeerd in alcohol 70° of op etiket-

ten gekleefd.

3.

Verwerking van de inventaris

A. Predatoren : de Carabidae en Staphylinidae zijn op enkele uitzonderingen

na geen typische schorsbewoners; het geldt overwinteraars, waaronder wij

zeer veel hydrofiele soorten onderscheiden, wat verklaard wordt door het

groot aantal vijvers en slootjes dat het gebied omvat.
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Carabidae

vk f ff(»)

Noüophilus palusiris Duftschmid x

Dyschirius globosus Herbst x

Metallina lampros Herbst x

Bembidion assimUe Gyllenhall x

Lorocera pilicornis Fabricius x

Pterosüchus strenuus Panzer x

Agonum assimile Paykull x

Agonum thoreyi var. puella Dejean x

Amara plebeja Gyllenhall x

Staphilinidae

vk f ff

Phloeonomus pusillus Gravenhorst x

Syntomium aeneum Mueller x

Trogophloeus rivularis Motschler x

Omalium rivulare Paykull x

Arpedium quadrum Gravenhorst x

Proteinus brachypterus Fabricius x

Oxytelus rugosus Fabricius x

Philontus discoideus Gravenhorst x

Philontus laminatus Creutzer x

Philontus varians var. agilis Gravenhorst x

Philontus mannerheimi Fauvel x

Philontus fuscipennis Mann x

Philontus sanguinolentus Gravenhorst x

Philontus marginatus Stroem x

Medon brunneum Erichson x

Lathrobium brunnipes Fabricius x

Xantholinus punctulatus Fabricius x

Ontholestes tessellatus Linnaeus x

Conosoma pubescens Gravenhorst x

Stenus brunnipes Stephens x

Stenus clavicomis Scopoli x

Tachyporus hypnorum Fabricius x

Geostiba circellaris Gravenhorst x

Atheta aterrima Gravenhorst x

Besluiten :

-Typische schorsbewoners zijn : Trogophloeus en Arpedium , beide interes

santé soorten die blijkens de literatuur slechts plaatselijk voorkomen.
-De Carabidae die op de lijst staan vermeld, zijn alle zeer vochtigheids

minnend; alleen Metallina en Amara komen op drogere terreinen voor.

-Merkwaardig is het groot aantal Philontus-soorten die doorgaans copro

en necroflel zijn.

(*)vk : komt voor (1 tot 5 ex.)

f : frekwent (6 tot 10 ex.)

ff : zeer frekwent (11 tot 100 ex.)
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B. Phytofage en antofage soorten

vk f ff

Strophosomus melanogrammus Forster x

Orchestes fagi Linnaeus x

Trachyphloeus bifoveolatus Becker x

Haltica lythri Aubé x

Longitarsus anchusae Paykull x

Apion pallipes Kirby x

Olibrus aeneus Fabricius x

Besluiten ;

De lijst omvat Curculionidae, Chrysomelidae, Apionidae en Phalacridae.

In de «Atlas» van L. AUBER, wordt Apion beschouwd als familie, in de oudere

werken als genus van de Curculionidae. Het genus Longitarsus is een typisch

bewoner van vochtige graslanden en beemden; de vermelde soort is zeer

talrijk waargenomen. Olibrus aeneus F. (Phalacridae) is polleneter op Matri-

caria. Strophosomus komt vanaf april zeer veel voor in de bladoksels van

loofhout (eik, kastanje). Trachyphloeus bifoveolatus BECK. vreet aan de

wortels van de bodemvegetatie; deze soort is eveneens vermeldenswaardig

door haar verborgen levenswijze, waardoor zeer weinig exemplaren worden
waargenomen.

C. Schorsbewoners

Rhizophagus ferrugineus Paykull
Rhizophagus dispar Paykull
Cerylon histeroides Fabricius

Forficula auricularia Linnaeus

Myrmica laevinodis Nylander
Tachypodoiulus albipes Koch

vk f ff

x

X

X

X

X

Het betreft hier vertegenwoordigers van de Nitidulidae en Colydiidae,

alsook de alombekende oorworm, de rode wegmier en de witpootmiljoen-

poot. Alle soorten zijn zeer algemeen; Myrmica nestelt bij voorkeur in de

stompen van Larix.

D. Humusbewoners

Euplectus fischeri Aubé
Pselaphus heisei Herbst
Cephemium thoracicum Fabricius

Neuraphes elongatulus Mueller
Ptenidium nitidum Heer
Corticarina gibbosa Fabricius

Atomaria analis Erichson
Agathidium atrum Paykull

vk f ff

x

x

X

X

X

X

X

X

Euplectus en Pselaphus (Pselaphidae) zijn faunistisch zeer interessant door

het gering aantal verspreidingsonderzoeken dat aan deze familie is gewijd.

Corticarina is in honderden exemplaren waargenomen.
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E. Occasionele overwinteraars

Pullus ferrugatus Moll
Coccinella sepiempunctata Linnaeus
Philoscia muscorum Scopou
Saldula saltatoria Linnaeus
Cryptopleurum minutum Fabricius
Cercyon haemorrhoidale Fabricius

Pullus (Coccinellidae) is weinig verspreid in ons gebied en komt voor op
jonge eiken. Philoscia (mospissebed) is uiterst algemeen en is samen met Cor-
ticahna de meest voorkomende soort in het habitat.

Algemeen besluit

Het onderzoek totalizeert 61 soorten. Opmerkelijk is de afwezigheid van
indicatoren van het naaldwoud :

-geen larven of adulten van Strangalia, Leptura (boktorren)
-geen spoor van Formica rufa L.

-zeer weinig Collembola (enkele sporadische onvolwassen ex.)

Het is duidelijk dat het een jonge bosformatie geldt die nog in het begin-
stadium van haar evolutie staat. Enkele faunistisch boeiende soorten niet te

na gesproken, is het resultaat weinig rijk aan verrassingen.

Dall’Asta R. : Zonnebloemstraat 25, B-9900 Eeklo

vk f ff

x

x

X

X

X

X

Boekbespreking

Van Boven, J.K.A. & A.A. Marbelis : De mierenfauna van de Benelux (Hymenoptera : Formicidae)

16,5 x 21 cm, 64 p., 181 tekstfiguren, Wetenschappelijke Mededeling nr. 173 van de K.N.N.V.,

B. Floogenboomlaan 24, NL-1718 BJ Hoogwoud, 1986, geniet, 15,- gulden (ledenprijs 12,- gul-

den), te bestellen door het gepaste bedrag te gireren op postrekening 130.28 onder vermelding van

wat verlangd wordt.

Dit is de derde geheel opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van WM 30. In vergelijking met

vele andere insektenfamilies kunnen de mieren in de Benelux als een betrekklijk soortenarme

groep worden bestempeld. Het is voor iemand die met de studie van mieren begint dan ook
ontmoedigend om te moeten bemerken hoe moeilijk het niettemin is om de soorten uit bepaalde

genera met zekerheid te determineren. In deze nieuwe uitgave is het aantal afbeeldingen verdrie-

voudigd t.o.v. het aantal in WM 30. Ook de tekst werd uitgebreid met enkele nieuw ontdekte

soorten en met vele ecologische gegevens. De tweede auteur heeft de tekst aangevuld met recente

vindplaatsgegevens uit Nederland.

In deze WM 173 worden 22 genera en 65 soorten besproken. Na enkele inleidende hoofdstuk-

ken over ecologie, koloniestichting, verzamelen en prepareren en de morfologie, volgen determi-

neertabellen respektievelijk tot op de onderfamilies, de genera en de soorten. Van elke soort

worden de uiterlijke kenmerken besproken. Er wordt aangegeven op welk bodemtype de soort

leeft, waar en hoe ze haar nest bouwt, hoe de dieren zich gedragen en waar de soort verspreid is

in België en Nederland. Helaas is de mierenfauna van Luxemburg slecht onderzocht, maar men
kan veronderstellen dat deze fauna sterke gelijkenis vertoont met die van de Belgische Ardennen,

die verhoudingsgewijs goed is onderzocht.

W.O. De Prins
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The spiderfauna of the Antwerp sewers (Araneae)

by

H. Vanuytven

Samenvatting. De spinnenfauna in de Antwerpse riolen (Araneae). De auteur onderzocht de

spinnenfauna in een deel van de Antwerpse riolen. De aangetroffen soorten worden kort

besproken.

Abstract. The author examined the spiderfauna of a part of the Antwerp sewers. The species

that were found are briefly discussed.

Résumé. La faune aranéologique des égouts d’ Antwerpen (Araneae). L’auteur a étudié une

partie de la faune aranéologique des égouts d’Antwerpen. Les espèces rencontrées sont briève-

ment commentées.

Introduction

The Antwerp sewers are very old. The oldest part, the Burchtgracht, dates

from the 5th century A.D. The following digged and also investigated sewers

are the Suikerrui-Jezuïtenrui (1109 A.D.) and the Steenhouwersvest-Sint-

Paulusstraat (begin 13th century). In the 16th century overarching was

started. The total length of the large sewers is about 8 km. About 700 m of it

were accurately investigated. The temperature in the sewers is practically

constant 13°C. The walls are mostly very wet in the Suikerrui-Jezuïtenrui, in

contrast with the Burchtgracht where they are rather dry. Height and width

are for the greater part of the examined sewers about 4 m.

The investigation was carried out in two parts. On 25-VI-1985 the Steen-

houwersvest-Sint-Paulusstraat (about 2 km) was visited by boat. Because the

vessel never came to a stop for more than a short moment the investigation

was very limited here. During the winter however the opportunity was offered

to inspect a part of the sewer during the repairing activities which took place

at that moment. So it was possible to examine the Suikerrui-Jezuïtenrui very

well on 15 and 28-1-1986.

Results and discussion

In the following the species found are discussed briefly. With the exception

of Pholcus phalangioides (Fuessly) all of the spiders were found in the

Suikerrui-Jezuïtenrui. Nesticus cellulanus (Clerck) was found in both.

Nesticus cellulanus (CLERCK) (Family Nesticidae)

Nesticus cellulanus (Clerck) is a common spider in dark and wet places in

Antwerp, like cellars and fortresses. In the investigated sewers it is the most
abundant not-linyphiid spider. The webs are in function to the local circum-

stances reduced to a few threads between the joints of some stones. In the dry

Burchtgracht its presence is restricted to the wetter parts on the insert

openings.

Amaurobius ferox (WALCKENAER) (Familie Dictynidae)

On the dryer walls only Amaurobiusferox (Walckenaer) was found. In

contrast with the wetter places it lives here in great numbers. Adult males were
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found on the web of females. So courtship is earlier here than in colder places.

Ransy & Baert (1985) mention only Dessel as location for the province

Antwerp. However, it was recently found several times in Antwerp city

(Vanuytven, unpublished).

Steatoda grossa (C.L.K.) (Family Theridiidae)

Only a few years ago Steatoda grossa (C.L.K.) has been registered for the

First time in Belgium (KEKENBOSCH & BAERT. 1977). In Antwerp it is not

infrequently found in houses and cellars (VANUYTVEN, unpublished). Only

two specimens were observed in the sewers. This can possibly be related to the

low supply of proper places to build a web, which is much larger than that of

the observed Nesticus cellulanus (CLERCK).

Pholcus phalangioides (FUESSLY) (Family Pholcidae)

Some Pholcus phalangioides (FUESSLY) were found in the entrance of the

sewer in the Steenhouwersvest. It concerns a cellar of an old house with a

landing-stage for the boats. The walls were rather dry. While this species

mostly prefers the highest point of a room it is possible that it also occurs in

the sewer itself. The ceiling however was too high and the intensity of light

too weak to notice it here.

Linyphiid spiders (Family Linyphiidae)

In the wet places a lot of linyphiids and erigonids were found. 87 specimens

were collected, belonging to three species.

Porrhomna convexum (WESTR.) 73 specimens 83,9 %
Diplocephalus cristatus BL. 1 1 specimens 12,6%
Lessertia dentichelis (SIM.) 3 specimens 3,5 %

Porrhomna convexum (WESTR.) 21 (ƒ, 52 £
Porrhomna convexum (WESTR.) is the most abundant spider in the part

examined. Bosmans (1981) mentions this species from caves in the Belgian

Ardennes and most northern from a cellar in Brussels. This new locality is

the first in the north of Belgium. It is possible that his spider is not that rare in

Antwerp because somewhat later (on 31-1-1986) it was also found in Fort 5 at

Edegem (near Antwerp) (Vanuytven, unpublished).

Diplocephalus cristatus Bl. 5 d' 6 §
The discovery of Diplocephalus cristatus BL. in such a great number is

rather remarkable because it is seldom mentioned from buildings and caves.

In view of this great number its presence can not be explained as that of

accidently invading aeronauts. The species must have been here for a long

time and must breed successfully. Leruth (1939) mentions that it is also

found on the entrances of caves.

Lessertia dentichelis (SIM.) 3q
Only three specimens (3,5%) of Lessertia dentichelis (SIM.) were captured.

It is a rather rare spider in Belgium, known from caves and sewers. Just like

the previous two species it is found on wet walls.
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Boekbesprekingen

Watson, A. & D.T. Goodger : Catalogue of the Neotropical Tiger-Moths

21 x 30 cm, 74 p., 4 kleurplaten, British Museum (Natural History), Cromwell Road, London
SW7 5BD, 1986, gebonden, 14,50 Pond.

Het onderhavige werk handelt over een systematische herziening van de nomenklatuur van de

neotropische Arctiidae. Meer dan 2300 soorten zijn erin opgenomen, 12 daarvan krijgen een

nieuwe naam, 74 namen worden gesynonymiseerd en er worden meer dan 500 nieuwe kombina-

ties voorgesteld. De taxonomisch belangrijke soorten zijn afgebeeld op vier kleurplaten van

uitzonderlijk goede kwaliteit. Men kan alleen maar betreuren dat het er zo weinig zijn.

Een uitgebreide literatuurlijst en een alfabetische index sluiten dit referentiewerk af. Het grote

formaat (21 x 30 cm) en de mooie afbeeldingen maken er een mooi boek van dat niet mag
ontbreken in de bibliotheek van entomologen die in de neotropische fauna geïnteresseerd zijn.

F. Coenen

Culot, J. : Noctuelles et Géomètres d'Europe, Noctuelles Volume 1. Reprint edition.

17 x 24 cm, 220 p., 38 kleurplaten, reprint edition 1986 by Apollo Books, Lundbyvej 36, DK-5700
Svendborg, gebonden, DKr 690,- (ISBN 87-88757-04-8).

Het beroemde werk van J. Culot over de Noctuidae en Geometridae van Europa is zo zeld-

zaam geworden dat het origineel nu onbetaalbaar is. De uitgeverij Apollo Books achtte daarom
de tijd rijp om er een herdruk van te realiseren. Dit deel werd voor het eerst gepubliceerd in 1909-

1913. Nu moet men weten dat het originele werk talrijke lithografieën bevat die alle door Culot
zelf werden ingekleurd met een ongelooflijk meesterschap en het was dus een hele opgave om een

drukker te vinden die de oorspronkelijke kwaliteit druktechnisch kon benaderen. Toch is de

uitgever daar goed in geslaagd. De tekst van het boek is onveranderd en met grote zorg herdrukt.

Dit boek is het eerste in een reeks van vier; de overige drie delen zullen vóór einde 1987 her-

drukt worden. De eerste twee delen behandelen de Noctuidae en de laatste twee de Geometridae.

Men kan alleen de Noctuidae-delen kopen en betaalt dan DKr. 1380,-. Hetzelfde geldt voor de

Geometridae-delen. Wie de hele reeks koopt, betaalt slechts DKr. 2550,- Dat is een normale prijs

voor een werk van dergelijke kwaliteit. Ik kan het ten stelligste aanraden aan alle liefhebbers van

Europese Heterocera.

W.O. De Prins
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Geraedts, W.H.J.M. : Voorlopige atlas van de Nederlandse dagvlinders - Rhopalocera.

17 x 24 cm, 499 p.. Stichting Vlinderonderzoek, Gen. Foulkesweg 68, NL-6703 BW Wageningen.

1986, gebonden in slappe kaft, 37,50 gulden.

Meer dan driejaar is er door talrijke beroeps- en amateur-entomologen gewerkt om de diverse

faunistische en ecologische gegevens te verzamelen die in deze studie zijn gebundeld. Van meer
dan 800.000 exemplaren werden deze gegevens op speciaal voor dit doel ontworpen formulieren

ingevuld en vervolgens met een computer bewerkt. Niet alleen de vindplaats en de waarnemings-

datum werden vermeld, maar ook welke grondsoort het biotoop karakteriseert, hoe de actuele

vochttoestand er is, welke planten er voorkomen, op welke planten de vlinder fourageert, en nog
veel faktoren meer. Het is zonder meer duidelijk dat het verwerken van deze miljoenen gegevens,

zelfs met een gesofistikeerde computer, vele jaren in beslag zou nemen. En daarom is geopteerd

voor deze «Voorlopige» atlas, waarin de voornaamste gegevens reeds zijn vastgelegd. De rest van

de beschikbare gegevens zullen later bewerkt worden.

In het inleidend deel van 100 p. wordt de geschiedenis van het vlinderonderzoek in Nederland
besproken, de manier waarop de gegevens verzameld en verwerkt werden en de eerste, ruwe resul-

taten. In het systematisch deel worden alle Nederlandse dagvlindersoorten op gelijkaardige ma-
nier behandeld : aantal hokken waarin de soort voor 1980 en in de periode 198 1-1983 werd aange-

troffen, korte biotoopbeschrijving, verspreiding in Europa en in Nederland (hierbij horen telkens

2 verspreidingskaarten), fenologie (met een histogram), ecologie en beheer, algemene bijzonder-

heden. Kortom, een massa interessante gegevens die de huidige toestand van het Nederlandse

dagvlinderbestand beschrijven.

Het werk is verzorgd uitgegeven. De tekst is verlucht met prachtige pentekeningen van vlinders

en hun voedselplanten. Het werk eindigt met een lijst van de medewerkers, een uitgebreide litera-

tuurlijst en enkele indexen. Als medewerker aan het Belgisch karteringsprojekt kan ik het werk

alleen maar bewonderen, zij het met veel afgunst. Het boek is zonder meer een «must» voor alle

lepidopterologen. De lage prijs zal er tevens toe bijdragen dat het een ruime verspreiding kent.

W.O. De Prins

Chinery, M. & W.G. Teagle : Was wachst und lebt in Stadt und Dorf? Alles über Tiere undPflanzen

in unserer Nachbarschaft.

1 1,5 x 19 cm, 224 p., 39 kleurfoto’s, 350 gekleurde tekeningen en 34 pentekeningen in de tekst,

Franckh’sche Verlagshandlung W. Keiler & Co., Postfach 640, D-7000 Stuttgart 1, 1986, gekar-

tonneerd, DM 29,50 (ISBN 3-440-05616-3).

Deze Kosmos-natuurgids is een vertaling uit het Engels van het boek «Wildlife in Towns and

Cities» (1985). Hij beschrijft biotopen in en rondom steden en dorpen en de planten en dieren die

daarin kunnen leven. Als belangrijkste plaatsen vallen daaronder parken en tuinen, wegranden,

spoorwegbermen, vijvers enz., maar ook minder welgekomen dieren komen aan bod zoals ratten

en muizen, schadelijke insekten e.d.

Voor wie zelf een tuin bezit, worden wenken gegeven om die op een milieuvriendelijke en

gevarieerde manier te beplanten, zo mogelijk met wilde planten, in plaats van er een steriele

grasmat van te maken. Zo’n variatie aan planten lokt meestal ook heel wat insekten aan, die op

hun beurt dan weer gevolgd worden door insektenetende vogels en misschien wel een egel. Na
deze algemeenheden worden ongeveer 150 planten- en 200 diersoorten besproken en in kleur

afgebeeld die in de besproken biotoop kunnen voorkomen.

Echt een boek dus voor stadsbewoners die nog oog hebben voor al wat groeit en leeft tussen

de stenen en het beton.

W.O. De Prins

Mast» i Planes, A. & J.J. Pérez De-Gregorio & F. Vallhonrat i Figueras : La vida de les papallones,

inidacio a la biologia dels lepidopters.

12,5 x 19,5 cm, 296 p., 20 kleurplaten, 74 tekstfiguren, Memories de la Societat Catalana de Lepi-

dopterologia No 1, 1985, gebonden, Ptas 2650,- (ISBN 84-85256-49-2).
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Zoals het tweede deel van de titel het zegt, wil dit handige boekje een inleiding zijn in de

biologie van de vlinders. Het is dan ook een werk met algemene informatie en geen determineer-

werk. De auteurs geven eerst een overzicht van de orde Lepidoptera, waarbij wordt ingegaan op

de oorsprong en de evolutie van de vlinders. Dan volgt een uitgebreid overzicht van de morfolo-

gie van de verschillende ontwikkelingsstadia. Andere hoofdstukken behandelen achtereen-

volgens de ontwikkelingscyclus van de vlinders, het gedrag in zijn verscheidene aspekten, de

ecologie en de taxonomie en nomenklatuur van deze orde. In drie aanhangsels wordt respektieve-

lijk de bescherming van de vlinderfauna besproken, de bestuderingswijzen en de volksnamen.

In de tekst staan een heleboel verzorgde pentekeningen en foto’s ter verduidelijking van de

inhoud. Achteraan volgen 20 kleurplaten van goede kwaliteit die de biologische cyclus van de

vlinders illustreren en vertegenwoordigers van de meeste taxonomische groepen afbeelden.

Het boekje is zeer verzorgd uitgegeven en het bevat vele onderwerpen die in de gebruikelijke

handboeken maar heel stiefmoederlijk, of helemaal niet worden behandeld. Daarom kan men

hopen dat er snel een vertaling komt in het Engels, al is het Katalaans zeer goed verstaanbaar

voor iemand die Frans en een beetje Spaans kent.

W.O. De Prins

Kudrna, O. : Butterflies of Europe, Vol. 1 Concise Bib/iography of European butterflies.

16, 23,5 cm, 447 p.. Aula Verlag, Postfach 1366, D-6200 Wiesbaden 1 , 1985, gebonden, DM 248,-

(bij intekening op de hele reeks DM 216,-) (ISBN 3-89104-032-6).

Dit is het eerste in een reeks van 8 geplande delen. Het boek bevat een beknopte bibliografie

van de Europese dagvlinders. De verschillende boeken en tijdschriftartikels zijn alfabetisch

gerangschikt volgens de auteurs. Werken uit vorige eeuwen werden niet opgenomen en de lijst

gaat tot 1983. De auteur heeft alzo ongeveer 6000 titels weerhouden, die alle genummerd werden

zodat het mogelijk is om met dat nummer naar een publikatie te verwijzen. Dit gebeurt dan ook in

een «Subject index», waar behalve verwijzingen naar publikaties over bepaalde landen of regio-

nale streken ook referenties voorkomen naar biologische onderwerpen zoals : «behaviour,

genetics, phylogeny, speciation, taxonomy, techniques».

De geplande delen zullen respektievelijk de volgende onderwerpen behandelen : Introduction

to Lepidopterology, Papilionidae en Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae (Satyrinae), Nympha-
dae (overige onderfamilies), Ecology of European Butterflies, Aspects of the Conservation of

Butterflies of Europe. Dit achtste deel zou als volgend boek verschijnen. Verder is het mogelijk

dat sommige delen in twee boeken zullen uitgegeven worden, omdat ze anders te volumineus

zouden worden.

De gebruikers van het meest gehanteerde hedendaags Europees vlinderboek (Higgins & Riley :

The Butterflies of Britain and Europe) zullen merken dat «The Butterflies of Europe» een ander

gebied behandelt; met name de oostgrens is oostwaarts verschoven tot het Oeralgebergte en de

Oeralrivier, de Kaspische Zee, de Zee van Azov, De Krim en de noordkust van de Zwarte Zee.

Alle Griekse eilanden worden eveneens in het werk opgenomen, alsook het Europees deel van

Turkije en Cyprus. Het is niet zonder meer duidelijk of Noord-Afrika zal besproken worden,

want de auteurs van de afzonderlijke taxonomische groepen worden daarin vrij gelaten. Een
andere grote wijziging is het feit dat de Hesperiidae niet zullen behandeld worden.

Het is zonder meer duidelijk dat dit ambitieuze projekt een mijlpaal betekent in de geschiedenis

van de Europese lepidopterologie. Entomologen die de Europese vlinderfauna bestuderen, zullen

dit werk moeten raadplegen. Men kan zich wel afvragen waarom voor een boek van 447 p. zonder

enige afbeelding een prijs van meer dan 4000,- BFr. moet gevraagd worden.

W.O. De Prins

Aichele, D. & R. & H.-W. & A. Schwegler : Blumen am Wegesrand.

1 1 x 18cm,224p., 363 kleurfoto’s, 85 tekstfiguren, Franckh’sche Verlagshandlung, Postfach 640,

D-7000 Stuttgart 1, 1985, gekartonneerd, DM 19,80 (ISBN 3-440-05561-2).

Wie de bloemen langs de wegranden snel wil op naam brengen, en er bovendien ook nog heel
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wat over wil weten, kan met dit boekje zijn hart ophalen. Er wordt namelijk gebruik gemaakt
van een handige fototabel waardoor het mogelijk wordt om zeer snel bij de juiste naam te komen
door het vergelijken van foto’s die gerangschikt staan per kleur van de bloem en per bloeiwijze.

Vanuit deze tabel wordt men verwezen naar een bladzijde waarvan de bovenste helft bestaat uit

een kleurfoto van de betreffende plant en de onderste helft uit een beknopte, maar hoogst infor-

matieve teksten een bijpassende symbolenrij die inlichtingen geeft over bloeitijd, standplaats enz.

Op deze wijze worden 180 soorten behandeld.

Het boekje is op glanzend papier gedrukt, waardoor de foto’s uiterst scherp en kleurecht zijn

en het geheel is in een plastic omslag gevat wat een veelvuldig gebruik in de natuur zeker ten

goede zal komen. Het handige formaat zal er verder toe bijdragen dat het menigmaal wordt

meegenomen tijdens excursies.

W.O. De Prins
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