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licht bruingrijs. Het exemplaar werd op 4 oktober 1968 te Vlodrop gevangen als imago. De vlieg- 

tijd valt volgens de literatuur van augustus tot mei. De soort overwintert dus als volwassen in- 

sekt. 

Als biotoop wordt door Palm opgegeven: droge plaatsen en open plekken in bossen, maar ook 

wel elders, daar emeritella zwerft. Toen Stainton de soort beschreef (1849) kende hij geen exem¬ 

plaar uit Engeland. In 1861 echter gaf hij een uitvoerige beschrijving van emeritella met gekleur¬ 

de afbeeldingen van vlinder en rups (pl. 7) en vermeldde toen, dat een exemplaar in Engeland 

gevangen was. Hij schrijft dat de rups eind juni-begin juli leeft tussen de samengesponnen blade¬ 

ren van Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare L.). Hoewel hij dit niet vermeldt, heeft hij de rups 

en de kennis van de biologie (die door praktisch alle latere auteurs herhaald wordt) ongetwijfeld 

te danken aan Senator C. H. G. von Heyden, die de soort bij Frankfurt am Main ontdekt had en 

de rups had gekweekt. Ook was de vlinder toen al bekend van Hannover (zie ook Zeiler, 1854: 

322-324). Hannemann (1953, pl. XIX, fig. 102) beeldt het genitaalapparaat van een $ van de 

Pfalz af. Grabe (1955: 90) vermeldt diverse vangsten in Westfalen en in het Ruhrgebied, waar 

ook rupsen gevonden werden. 

In Denemarken is de soort pas ruim een tiental jaren bekend en was er de eerste 5-6 jaar ui¬ 

terst zeldzaam. Nu is emeritella plaatselijk op Bornholm en Sjaelland een gewone verschijning. 

Van Jutland is tot nog toe maar één exemplaar bekend. 

Gaarna dank ik de heer B. J. Lempke voor het bevestigen van de determinatie en voor zijn be¬ 

reidwillige hulp bij het opzoeken van literatuurgegevens, alsmede de heer J. Huisenga voor het 

vervaardigen van de foto. 
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SPHAEROPHORIA ABBREVIATA ZETTERSTEDT. De vorm, indertijd door mij ontdekt 

tussen het Nederlandse materiaal van S. picta (Meigen) sensu Bahkowska (Ent. Ber., Amst. 31: 

176-177, 1971) is inmiddels tot soort verheven en als S. abbreviata voor ons land vermeld door 

Torp Pedersen (Ent. Meddr. 41: 28, 1973). Van deze soort zijn de volgende vindplaatsen: Duurs- 

woude, Veenhuizen, Noordoostpolder, Ermelo, Otterlo, Wooldse Veen, Leusden (Trekermeer), 

Best, Beegden en Bunder Bos. Data van 20.IV-23.VIII. De in Nederland wat minder talrijke 

naaste verwant 5. interrupta (J. C. Fabricius) bleek afkomstig te zijn van Noordoostpolder (S 66), 

Gelderse Vallei tussen Veenendaal en Wageningen, Amsterdamse Bos, Bodegraven, Den Haag, 

Best, Oirschot, Nuenen en Budel. De Noordoostpolder stond per abuis onder S. menthastri (Lin¬ 

naeus) sensu Bahkowska. Data van 24.IV-30.VIII. Dit alles betreft (bijna) uitsluitend materiaal 

van vindplaatsen van S. picta (Mg.) sensu Bahkowska reeds ter sprake gekomen in mijn publica¬ 

tie van 1971, waarvan ik maar een gedeelte (30 tf) voor de tweede maal heb bekeken. 
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