
188 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 39, 1 .XII. 1979 

capture besides some more males also five females, not all undamaged, but in better condition 

than in 1977. 

Thanks are due to Dr. W. Forster for his help and advice and to Mr. J. Huisenga for the 

excellent photos. 
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NEMAPOGON CLOACELLA (HAWORTH) (LEP., TINEIDAE). Tijdens een wandeling 
met een deel van mijn gezin in het Zwolse bos te Heerde vonden we een stuk berkestam waaraan 
een grote zwam (Piptoporus betulinus (Bull. ex. Fr.) P. Karst.) groeide. Het stuk was wel erg 
zwaar, maar met vereende krachten kregen we het toch in mijn auto. Thuis werd het in de tuin 
tegen een schuurmuur in de open lucht gezet. 

Nemapogon cloacella (Haworth), Heerde, 3.VI. 1978 (links) en 29.V.1976. x 4. 
Foto’s J. Huisenga. 

Uiteraard werd de zwam dagelijks gecontroleerd omdat ik hoopte er Morophaga boleti (Fabri- 
cius) uit te kweken. Dit gebeurde echter niet, maar in de periode van 25.V tot en met 5.VI. 1976 

verschenen op de stam een zestal kleine vlindertjes, die verzameld werden. De motjes vlogen 
snel op als ze gestoord werden, maar keerden steeds weer op de berkestam terug. Opvallend zijn 
de oranje-gele kopbeharing en de geel-witte vlekjes op de donkere ondergrond van de voorvleu¬ 
gels. Vers zijn ze werkelijk een schoonheid. Na determinatie door de heer G. R. Langohr bleken 
het exemplaren van Nemapogon cloacella (Haworth) te zijn, één van onze gewonere Tineiden. 
Zoals de beide foto’s laten zien varieert de soort nogal in grootte en tekening. 

J. B. Wolschrijn, Prinses Beatrixweg 8c, 8181 LE Heerde. 


