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Chrysodeixis chalcites (Esper), 30.IV.1977, ex larva, x 2. Foto J. Huisenga. 

nog toegevoegd worden, dat Dufay in zijn nieuwe naamlijst van de Franse (Macro-) Lepidoptera 
(1975) bij deze soort aangeeft: tropisch, subtropisch, vooral Afrika. De door Lhomme (1923- 
1935) voor midden Frankrijk vermelde vangsten zullen daarom zeer waarschijnlijk ook al be¬ 
trekking hebben op migranten. Deze somt tevens een hele rij voedselplanten op. De rups zal dan 
ook wel even polyfaag zijn als die van Autographa gamma (Linnaeus). 

Tenslotte dank ik de heren K. Alders, Th. Blokland en H. Pastoor voor hun inlichtingen en de 
heer J. Huisenga voor de hierbij gereproduceerde foto van het exemplaar in de Amsterdamse 
collectie. 
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PARALIPSA (APHOMIA) GULARIS (ZELLER) (LEP., PYRALIDAE), Naar aanleiding 
van de mededeling door Küchlein (Ent. Ber; Amst. 38: 1-2, 1978) over het voorkomen van Pa- 
ralipsa gularis kunnen wij de volgende aanvulling geven. 

Sinds 1964 hebben wij ongeveer 1700 schaderapporten aan belanghebbenden uitgebracht over 
het voorkomen van insekten in ingevoerde doorgaans tropische en subtropische produkten van 
allerlei aard en herkomst. In slechts 5 gevallen (1969 2 x , 1971, 1977 2 x .) betrof het hier een be¬ 
smetting door Paralipsa gularis. Deze hadden allen betrekking op ingevoerde hazelnoten uit Tur¬ 
kije (Zwarte-zeekust). Er worden in Nederland vrij veel hazelnoten ingevoerd die dikwijls be¬ 
smet zijn met Cadra cautella (Hübner) en Plodia interpunctella (Hübner) (Pyralidae, Phycitinae). 
Hoewel aangenomen moet worden dat Paralipsa vaker Nederland ingevoerd wordt dan door ons 
kon worden vastgesteld, blijkt uit bovenstaande dat Paralipsa een voorraadsinsekt is dat betrek¬ 
kelijk zeldzaam op ingevoerde produkten voorkomt. De kans op populatie-ontwikkeling in Ne¬ 
derlandse pakhuizen en fabrieken is gering, omdat de hazelnoten na aankomst meestal onmid¬ 
dellijk gegast worden. 
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