
Korte mededelingen 

#Cki À < rfl in 

A replacement name for a subgenus in 

Olethreutinae (Lepidoptera: Tortricidae) 

The replacement name Ancylophyes nom. 
nov. (gender, feminine) is proposed for the 
subgeneric name Ancyhides Diakonoff, 1982, 
Zooi Meded. Leiden 193: 63 that is preoccu¬ 
pied by Ancy hides Kuznetsov, 1964, Ent. 
Obozr. 43: 882. 

The author is obliged to Mr K. R. Tuck of 
the British Museum (Natural History) for 
drawing his attention to this homonymy. 

A. Diakonoff, Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie, Postbus 9517, 2300 RA Teiden. 

overliggen. Deze werden buitenshuis overwin¬ 

terd. Daaruit verscheen zowel op 10 als 11 

januari 1988 een $. Op de 12de ontpopten 

maar liefst vijf exemplaren, twee $$ en drie 

ÇÇ. Met een van de ÇÇ ben ik op 13 januari 

naar Herkenbosch gegaan. Toen ik daar om¬ 

streeks 11.30 uur aankwam was het vrij zacht 

(omstreeks 10 °C) en zonnig. Binnen een 

kwartier verscheen het eerste kort daarna 

gevolgd door nog twee. Van dit drietal werden 

er twee gevangen. Het lijdt geen twijfel dat 13 

januari de vroegste datum is waarop de vlinder 

in de vrije natuur ooit is waargenomen, niet 

minder dan drie maanden voor de normale 

tijd! Er werd geen Ç gezien. 

Prof. Wilkinson verlaat EB-redactie 

Wegens het aanvaarden van een werkkring in 
het buitenland heeft prof. C. Wilkinson de 
redactie van Entomologische Berichten 
moeten verlaten. Wij danken hem voor zijn 
activiteiten tijdens de periode van zijn redactie¬ 
lidmaatschap, en wensen hem veel succes in 
zijn nieuwe betrekking. 

De redactie 

Endromis versicolor a (Linnaeus) en de hoge 

temperaturen van begin januari 1988 

(Lepidoptera: Endromiidae) 

J. Pfennings, Nieuwstraat 27, 6127 BA Gre- 

venbricht. 

Iphiclides podalirius (Linnaeus) 

(Lepidoptera: Papilionidae) 

Onlangs toonde de heer H. Hodzelmans (Ca- 

dier en Keer) mij enkele fraaie kleurendia’s van 

deze in ons land uiterst zeldzame vlinder. De 

vlinder werd door hem gefotografeerd in de 

periode 15.vi-8.vii. 1977 in de Doort (Zuid- 

Limburg, tussen Echt en Diederen). Daar de 

valven op de foto duidelijk te zien zijn was het 

een mannetje; het dier zag er zeer vers uit. Hoe 

het exemplaar daar terechtkwam is uiteraard 

niet na te gaan. 

Van een kweek van E. versicolora van 1986, J. J. M. Moonen, Willem Alexanderstraat 4, 

die 72 poppen opleverde, bleven er in 1987 45 6267 AR Cadier en Keer. 


