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K UrSENKJLLENDER.
(Vervolg van blads. 22).
ME I .
RHOFALOCEKA — Dagvlinders.
I'irrix

lutpi L .

Fluwoelachtig behaard. Vuilgroen met witte wratjes en
zwarte puntjes. De stigmata zijn oranjekleurig.
Koulsoorten — Kapen — Keseda.

Shodocera rhamni L.
Bleekgroen, aan de zijden helderder, met eene zwakke
witte streep over de pooten. Dikwijls reeds in April.
Sporkenboom — Kruisdoorn — Elzen (zehlen).

Lycaena Argus L.
Pissebedvormig. Donkergroen met lichte zijdestrepen en
bruinen kop.
Brem — Spurri — Klaver: Gewoone klaver — Stecnklaver.

Theda quercus L.
Pissebedvormig, (Schildrups). Bruingrijs mot eene zwarte
rugstreep. Aan beide zijden geelachtige vlekken.
Kiken.

Melitaea cinxla L.
Zie April.

Melitaea AthaUa BOBK.
Zie April.

NOCÏUAE — Nachtvlinders.

Agrotis segetum W. V.
. Naakt met bruine en donkergrijze, onduidelijk geseheiden,
overlangsche strepen en eon' bleeken band over den rug,
waarnaast op lederen ring vier zwarte punten. — (Aardrups).
Bogge — Tarwe — Kool- en Raapsoorten —Aardappelen (aan doknollen).

Agrotis praecox L.
Lichtgrijs met witte rug- en zijdestrepen en eene geelachtige nevenstreep op den rug.
St. Jans-kruid — Distels.

Agrotis tritici L.
Grlanzond bruingrijs met lichtere overlangsche strepen en
donkere dwarsstrepen op den rug.
Onze-lieve-vrouwen-bedstroo (Gdliiim

ventm).

Naenia Ujpka L.
Grijs met ééne roode on twee witachtige strepen aan
iedere zijde.
Wilgen — Hondstong.

Catocala nupta ESP.
Bruingrijs met gele vlekken en onderbroken strepen.
Donkerbruine strepen over het lichaam en over de pooten,
met franje bedekt.
Wilgen — Populieren — Witte hagedoorn.

HETEBOCEBA — Avondvlinders.

Sesia tipuUformis L.
Wormvormig. Licht wit-geol met een' grooten lichtbruinen
kop en eene donkere rugstreep.
Bessen : Aalbessen — Kruisbessen (in het merg).

(rastropacha qiiercus L.
Zwart geringd en bedekt met witte stippen. Overigens
lichtbruin met witte zijdestrepen, waarvan gelijk gekleurde
dwarsstrepen uitgaan. Overal met geelgrijze haren.
Eiken — Wilgen — Sleedoorn — Fnunbozftn — Perzikken.

Gastropaclia nenstria L.
Kort behaard met blauwen kop. Blauw, rood en geelachtig
wit gestreept.
OoRboomen — Bijna alle ioofhout.

Cafitropacha castrensis L.
Diclït behaard. Op den rug geel, aan do zijden blauw
met zwarte strepen en stippen. Eene witte, blauwgezoomdo
rugstreep.
Wolfsmelk — Heide — Ooievaarsbek.

Gnophria quadra F.
Aschgrauw met zwarte vlekken, reode stippen en eene
gele zijdestreop.
Ooftboomen t Pruimen — Peeren — Beuken — Eiken.

Arctia caja L.
Lang behaard. Zwart met bruinen kop. Loopt zeer snel
en wanneer men haar aanpakt, rolt ze zich te zamen.
Metels: nrandnetel — Doove netel — Salade.

Emydia gmmmipa L.
Lang behaard, zwartbruin met gele rug- en zijdestrepen.
Haren bruinrood (voskleurig).
Grassen — Vergeet-mij-niet — Havikskruid — Eiken — Weegbrce.

Orgyia antiqua L.
Orijs behaard. Aan de zjjden bruinrood, in het midden
vier gele haarbosjes en van achteren een penseel van zwarte
haartjes.
Pruimen — Rozen — Bijna alle loolhout.

Basydüra fascelina L.
Grijs met vijf haarborstels, van onderen wit en van boven
zwartgekleurd; en penselen van zwarte haren.
Wilden — Eiken — Pruimen — Kozenstruiken — Bosebbe sen.

Orthosia, rufma L.
Roodbruin of loderkleurig met witte stippen, zwartachtige
rugstreep en twee witte zijdestrepen.
Kiken.

Euclidia glyphka L.
Slechts 14 pooten, alzoo een weinig spanrups. Kaneelkleurig of geelachtig met eene donkere rugstreep.
Weidenklaver.

Sropelosoma satellitia L.
Fluweelzwart met bruinen weerschijn. Een geelgezoomd,
zwart halsschild en een witte vlek tusschen de borstpooton.
{Zoogenaamde „Moordrups", d. w. z. eene rups, die andere
soorten opeet).
Kruisbessen — Frambozen — Peeren.

CucidUa verbasci L.
Naakt. Geelwit met vele zwarte en gele vlekjes. De kop
is geel en zwart gestippeld.
Wolkruiden (ook de bloessems).

Misclia oxyacanfhao L.
Witachtig met zwarte ruitvormige strepen en meerdere
stippen daartusschen. Ook wel donkerbruin met donkerroode
strepen on witte stippen.
Ooftboomen : Appels — Pruimen — Peeren — Perzikken.

Plastenis retusa L.
Witachtig groen met vijf witte overlangsche strepen en
grijzen kop.
Wilgen — Populieren.

Brofolomia mcticulosa L.
Zie Maart.

Dichonia aprilina L.
Zie April.

Agrotis pronuba L.
Zie April.

GBOMETBrDAE — Spanrupsvlindevs.
llibernia defoliaria L.
Bruinrood, aan beide zijden eene zwavelgolc streep.
Linden — Bijna alle ooftboomen.

Meirocampa margarifaria L.
Donkergroen met bruin gemengd. Witte vlekken op den
rug en aan de zijden.
Beuken, J iken, Elzen, Wilgen, Haagbeuken.

