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Catoptria osthelderi de Lattin ook in Nederland (Lep., Pyralidae) 
door 

H. W. VAN DER WOLF 

In de Naamlijst van de Nederlandsche Microlepidoptera (1927) vermeldt Lyc- 

klama à Nöeholt de soort Cr ambus myellus Hb. als inlands. 

Door onderzoekingen van de Lattin (1950) kwam vast te staan dat onder deze 

benaming niet minder dan drie soorten schuil gingen, nl. Catoptria m yell a Hb., 

een alpine soort die in ons land niet te verwachten is; verder Catoptria permuta- 

tella H.-S. en Catoptria osthelderi de Lattin. De drie soorten zijn uiterlijk niet van 

elkaar te onderscheiden. 

Van alle exemplaren die ik de laatste jaren tot mijn beschikking kreeg, heb ik 

genitaalpreparaten gemaakt. Zij bleken alle te behoren tot C. permutatella H.-S. 

Vindplaafsen: Gdh: Elspeet (leg. Bocgaard). Utr.: Doorn. N.B.: Be°>\ Eindhoven 

Nederwetten, Nuenen (leg. Neyts), Valkenswaard. Lbg.: Weert, Belfeld (leg. 

Cox), Schinveld (leg. Langohr). Vliegtijd: 31.V (1971, Eindhoven) tot 11.VIII 

(1971, Nuenen). 

Dit jaar heb ik van een serie van zes, gevangen door A. Cox op de Imbosch 

(Gdh), twee exemplaren op de genitaliën onderzocht. Het waren beide mannetjes 

van C. osthelderi de Lattin, gevangen op resp. 11.VII.1973 (gen. prep. nr. 449) en 

2.VII.1973 (gen. prep. nr. 481). 

Bleszynski (1965) zegt, dat over de biologie van osthelderi niets bekend is. De 

rups wordt vermoed op mos. De vlinder komt voor op hete terreinen, vooral op 

kalkbodem. Hij vermeldt geverifiëerde vangsten van Duitsland, Oostenrijk en Bul¬ 

garije. 

Evers (I960) noemt de soort zeldzaam voor de omgeving van Hamburg. Grabe 

(1955) kent de soort alleen uit het Hunsrück gebergte. 

Summary 

First record of Catoptria osthelderi de Lattin (Lep. Pyralidae) for the Nether¬ 

lands. The species was taken in the province of Gelderland, north of Arnhem. 
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Eindhoven, Broodberglaan 20. 

Contacten gezocht. Mr. C. Samson, F.R.E.S., 18, Hatherall Road, Maidstone, Kent, MEl4 

5UE, Engeland, bestudeert in hoofdzaak Rhopalocera van het Australisch gebied en de Indo¬ 

nesische eilanden ten westen ervan (Irian, Molukken, Celebes, Obi, Timor enz.). Op het 

ogenblik is hij vooral geïnteresseerd in Taenaris (Amathusiidae), Papilionidae en Delias 

(Pieridae). Hij wil voor gegevens en exemplaren graag ander materiaal in ruil geven. 


