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Fig. 3, 4. Valve en aedaegus. 3. van Borkhausenia fuscescens', 4. van Borkhausenia luridico- 

rnella. 

vankelijk ook werden gerangschikt. Bij het nauwkeuriger bekijken onder vergroting viel mij 

later op, dat ze niet overeenkwamen met deze soort. B. fuscescens heeft een zwarte kopbeha- 

ring, terwijl de exemplaren die ik voor mij had, duidelijk een gele kopbeharing bezaten. Bo¬ 

vendien waren de voorvleugels in vergelijking met die van fuscescens, langgerekter, glanzen¬ 

der en wat zuiverder grijs. Dit alles maakte duidelijk, dat ik met B. luridicomella te doen had 

(zie ook de beschrijving bij Spuler, 1906). 

Een goed verschil is ook te zien in het genitaalapparaat. De aedeagus van luridicomella is 

slanker, met aan de top twee rijen kleine cornuti, terwijl dit orgaan bij fuscescens breder en 

korter is met één enkele vrij grote cornutus. Ook de valven verschillen iets van vorm, terwijl 

de clavus bij luridicomella veel sterker gebogen is dan bij fuscescens. Zie fig. 3-6. 

De vliegtijd die door Palm (1978) voor Denemarken opgegeven wordt, is van eind juni tot 

eind augustus in twee elkaar overlappende generaties. Volgens deze auteur is de rups onbe¬ 

kend, maar leeft zij vermoedelijk in vogelnesten of verwelkte bladeren. Eckstein (1933) echter 

schrijft, dat ze leeft op Haagbeuk. De soort is van de meeste Europese landen bekend en nu 

dus ook van Nederland. Tot nu toe is ze echter nog niet op de Britse eilanden aangetroffen. 

Het verdient aanbeveling collectiemateriaal te controleren op de aanwezigheid van B. luridico¬ 

mella. 
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Moeregrebstraat 10, 4611 JC Bergen op Zoom. 

CHLOROCLYSTA CHLOERATA (MABILLE) (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE). 

Tijdens het doornemen van vroegere nummers van de Ent. Ber. voor aanvullingen van de 

Naamlijst en gegevens over voedselplanten stuitte ik op het artikel van G. R. Langohr in deel 

37: 133-137 (1977) waarin hij de soort als nieuw voor de fauna vermeldt. Het toeval wil dat ik 

op 30.IV. 1980 tijdens een excursie op de Sint lansberg een rupsje heb gefotografeerd op Pru¬ 

nus spinosa L. (Sleedoorn), dat aan de beschrijving van Langohr voldoet. Het is de enige wit¬ 

achtige rups met dikke rode rugstreep die in de bloemen van Sleedoorn leeft, zodat geen ver¬ 

warring met een andere soort mogelijk is. Dit was dus de tweede Nederlandse vindplaats voor 

de soort. 

R. de Man, Meijhorst 64-21,6537 LE Nijmegen. 


