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Interessante vangsten van Lepidoptera 

door 

K. J. Huisman 

De laatste jaren heb ik op de wintervergaderingen diverse vangsten van Lepidoptera 
meegedeeld. Hieronder volgt een samenvatting, daar de meeste soorten niet bij name 
in de verslagen genoemd worden. 

NOCTUIDAE 
Hypenodes turfosalis Wocke. Lhee (Dr.), enkele exemplaren in 1971 en 1972; Melissant, 
één exemplaar op 1.VIII.1973. 

GEOMETRIDAE 
Philereme transversata variegata Lempke. Melissant. twee exemplaren in 1971, enkele 

op 3.VII.1973; Goeree, 14.VII.1973 twee $ <§ en acht ÇÇ. De soort blijkt gewoner te 
worden. 

OECOPHORIDAE 
Baiia magnatella Jäckh. Eén exemplaar te Venlo, 16.VI.1973. 
Esperia sulphurella Fabricius. Nieuw voor de fauna. Melissant, diverse exemplaren 

in 1971-1974. Het eerste werd 27.III.1971 binnenshuis aangetroffen. De vlinders kwamen 
uit houtblokken voor de open haard, die in een grote stapel in mijn tuin liggen en, 
uiteraard tijdelijk, binnen gehaald worden. Exemplaren in de vrije natuur uitgekomen 
(laatste fase in onverwarmde garage) werden gevangen van 23.IV (in 1974) - 25.V (in 
1973). Het hout is appelhout uit een boomgaard in Nieuw- en St.-Joosland, zodat het 
lang niet onwaarschijnlijk is, dat de soort vandaar afkomstig is. 

GELECHIIDAE 
Hypaiima binotella Thunberg. Eén exemplaar te Lhee (Dr.) op 20.VI.1972. 
Dichomeris marginella Fabricius. Middelharnis, 1969; Melissant, 1971 en 1973. De 

vlinder weet zich waarschijnlijk, net als andere aan Juniperus gebonden soorten, in 
tuinen te handhaven. 
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BLASTOBASIDAE 
Blastobasis phycidella Zeiler. In totaal vijf exemplaren te Ouddorp, Goeree en Haam¬ 

stede. 

MOMPHIDAE 
Cosmopteryx lienigiella Lienig & Zeiler. Melissant, 26.VI.1969, 10.VI.1970 en 21.VI. 

1970, telkens één exemplaar. 
Limnaecia phragmitella Stainton. Melissant, één <3 en twee ÇÇ (1971-1973); Goeree, 

1973, een Ç op licht. Verder alleen bekend van Ootmarsum en Nijmegen. 

TORTRICIDAE 
Dichrorampha alpigenana Heinemann. Nieuw voor de fauna. Melissant, 5.IX.1968. De 

vlinder lijkt veel op D. acuminatella Zeiler. De determinatie is dan ook louter te danken 
aan het geduldige genitaalonderzoek van Dr. Diakonoff, die zich voor dit geval bijzon¬ 
der interesseerde en het exemplaar uiteindelijk naar Dr. V. Kuznetsov stuurde. 

Cydia duplicana Zetterstedt (= Laspeyresia). Meppen (Dr.), diverse exemplaren in 
1971 en 1972 van 6-16 juni uit jeneverbes geklopt in een terrein, dat verder begroeid 
was met hei en verspreide dennen. Tweede Nederlandse vindplaats. 

PYRALIDAE 
Catoptria conchella Den. & Schiff. Nieuw voor de fauna. Meijendel, 30.VI.1967 op 

licht gevangen door de heer Van Balveer. Het exemplaar stond tussen een kleine serie 
gewone microlepidoptera, die hij zo vriendelijk was aan mij door te geven. Een wat 
raadselachtige vangst. De soort is vermeld uit de Alpen, de Baltische staten, het zuiden 
van Zweden en enkele plaatsen in de DDR. 

Eurrhypara perlucidalis Hübner. Goeree, 30.VI.1973, een serie van zes exemplaren, 
alle op één avond gevangen. De soort was al eerder in Ouddorp en Melissant en op de 
Kwade Hoek aangetroffen en heeft zich blijkbaar (voorlopig?) hier gevestigd. 

Pima boisduvaliella Guenée. Melissant, 31.VII.1969, één exemplaar; Nieuw- en St.- 
Joosland, 26.VII.1969, één exemplaar. 

Glyptoteles leucracrinella Zeiler. Haamstede, 20.VI.1970. 
Ectomyelois ceratoniae Zeiler. Nieuw voor de fauna. Melissant, 6.III. 1972, één exem¬ 

plaar in de huiskamer, waarschijnlijk afkomstig uit okkernoten, die de hele winter in de 
kamer hadden gestaan en stamden van een boom in Nieuw- en St.-Joosland. Middel- 
harnis, 22.IV.1972, e. 1., rups gevonden in okkernoten die in de winkel gekocht waren 
(P. Vroegindeweij leg.). 

SUMMARY 
List of rare or local Lepidoptera, met with in the last few years, several of which are 

new to the Dutch fauna, viz. Esperia sulphurella Fabricius, Dichrorampha alpigenana 

Heinemann, Catoptria conchella Den. & Schiff., and Ectomyelois ceratoniae Zeller. 
Melissant, Plein 7. 

MEDEDELING VAN DE BIBLIOTHEEK 

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft goedgevonden dat de 

verzending van boeken en tijdschriften ten behoeve van het leenverkeer van de N.E.V. 

voortaan mag worden verzorgd door de postkamer van de Universiteit. De porti komen voor 

rekening van de Universiteit. Voor de bibliotheek betekent dit een aanzienlijke vereen¬ 

voudiging van de administratie. Voor de gebruikers van de bibliotheek betekent het een aan¬ 

trekkelijke verlaging van de kosten die verbonden zijn aan het per post lenen van werken uit 

de bibliotheek. 
Natuurlijk moeten bij retourzending de werken nog wèl door de lener worden gefrankeerd! 

(Waarbij ik er nog eens aan wil herinneren dat de boeken aangetekend, en vooral stevig 

verpakt moeten worden.) — W. N. Ellis. 


