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Entomologische Notities VIII; Aanvullende gegevens over twee Cercopiden 
(Rhynchota, Homoptera) In Nederland 

door 

e. DE JONG 

Sedert de publikatie in dit tijdschrift (Ent. Ber.} Amst. 15: 325—330, 1955) over in 

Nederland verzameld materiaal van Haematoloma dorsatum (Ahr.), welke soort oor¬ 

spronkelijk bekend was van het Iberisch schiereiland, met latere vermelding uit Frank¬ 

rijk, Duitsland en uiteindelijk via ZO-Nederland ook meer uit het centrale gebied, 

zijn er enkele gegevens bij gekomen. 

Ie Haematoloma blijkt geen vrouwelijk, maar een onzijdig woord te zijn, zodat de 

naarn van de soort moet luiden: Haematoloma dorsatum (Ahr.). 

2e Haematoloma dorsatum (Ahr.) is sedert het vorige bericht over deze soort ver¬ 

zameld te Bilthoven (Ut.) (op licht), Putten (G.), Garderen (G ), Hoge Veluwe (G.), 

oostelijk van Dwingelo (Dr.) en bij Karo.pin a (N. Br.). De vangsten van Garderen en 

Putten dateren van 10 en 11 juni 1972 (Zomervergadering te Garderen), die van Dwin¬ 

gelo zijn van 9 en 10 juni 1974 (Zomervergadering te Dwingelo). De meeste vangsten 

betroffen slechts één exemplaar, zoals Putten, Bilthoven en Kamp ma, twee exemplaren 

bij Garderen en twee op de Hoge Veluwe (H. H. de Vuyst, 1966). De oogst te Dwin¬ 

gelo was veel gunstiger, nl. 22 exemplaren. Daarbij waren ook de verschillende kleur¬ 

vormen vertegenwoordigd, nl.: 

dorsatum Ahr. s.str., tien exempplaren (9 $, 1 $ ). 

f. quinquemacuIatuM Germ., zeven exemplaren, alle $. 

f. lugens Horvath, drie exemplaren (2 d, 1 $ ). 
Verder bevatte deze vangst twee $ exemplaren, die ik bij f. quinquemaculalum 

moet onderbrengen, doch ze hebben een zwarte buik, terwijl die bij de andere exem¬ 

plaren van deze vorm rood is ( $ ). 

De dieren bij Dwingelo werden gevangen in een tamelijk wijd staande dennenaan¬ 

plant van Staatsbosbeheer op Molinia caerulea (L.) Moench, het zg. pijpestrootje, dat 

daar in een overdadige ondergroei vormt. 

Het $ exemplaar van Kampina (N.Br.), 6.V.1975, leg. D. A. Vestergaard, toont het 

patroon van f.quinquemaculatum Germ. De hierboven niet speciaal genoemde exem¬ 

plaren behoren tot de nominaatvomi, 

3e In dezelfde biotoop bij Dwingelo werden eveneens verscheidene exemplaren ge¬ 

vonden van Cercopis vulnerata Rossi. Ik verzamelde deze soort ook te Spier (Dr.) 

een paar km oostelijk van Dwingelo, en bij Linde in zuid Diente, ten z.o. van Zuid- 

wolde. Ook bij Winterswijk, Bilthoven en Den Dolder trof ik de soort in eenzelfde 

biotoop. 

SUMMARY 

New data on the distribution of Haematoloma dorsatum (Ahr.), and Cercopis vul¬ 

nerata Rossi in the Netherlands. 

Bilthoven, Bilderdijklaan 69. 

LOZOTAENIODES FORMOSANA (FRÖLICH) (LEP., TORTRICIDAE). Van een 

vakantie te Zoutelande (Walcheren) bracht de heer J. J. van Oort ook een paar 

„micro’s” mee. Plierbij was een exemplaar van bovengenoemde soort, dat op 28 juni 

1974 op licht gevangen werd. Dat is dus de vijfde vindplaats die we nu in ons land 

kennen. Overigens strekt het Nederlandse areaal zich slechts uit over het kustgebied 

van Cadzand tot Oostvoorne, bijna geheel samenvallend met dat van Aspitates ochrearia 
(Rossi). 

De nu bekende vliegtijd begint ook iets vroeger dan aangegeven wordt door Bentinck 

& Diakonoff (1968, De Nederlandse Bladrollers, p. 38). —■ Lpk. 


