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Adres der Redactie: 

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12 III, Amsterdam 1010 — Nederland 

INHOUD : F. J. van Oosterhout : Archiearis notha Hübner in Nederland (Lep. Geome- 

tridae) (p. 181). — H. Patzak : Coleophora prunifoliae Doets und Coleophora varii spec, 

nov. (Lepidoptera, Coleophoridae) (p. 182). — Elisabeth van den Broek: Siphonaptera 

van Noord-Beveland (p. 188). — N. Nieser : Donnés faunistiques de Hétéroptères aquatiques 

IV (p. 190). — M. J. Gijswijt : Dutch Chalcids VII (p. 193). — Literatuur (p. 200 : B. 

J. Lempke). — Korte mededelingen (p. 187 : B. J. Lempke ; p. 200: Afdeling Zuid- 

Holland). 

Archiearis notha Hübner in Nederland (Lep. Geometridae) 

door 

F. J. VAN OOSTERHOUT 

Onwetend heb ik zes jaar lang een exemplaar van Archiearis notha in mijn 

verzameling gehad. Het werd 7 april 1963 in de omgeving van Gulpen gevangen, 

maar verdween onopvallend tussen de serie van A. parthenias L. In het najaar 

van 1968 bij een herindeling van enkele laden viel mij het exemplaar pas op. In 

het voorjaar van 1969 lette ik natuurlijk extra op de soort. Op dezelfde plaats ving 

ik nu op 5 en 6 april respectievelijk één en vier exemplaren. 

Door de vangst in 1963 en zes jaar later in 1969 mogen we wel aannemen, dat 

Archiearis notha, die daarvoor nog nooit in Nederland was waargenomen, hier te 

lande wel degelijk inheems is. 

De soort is kleiner dan parthenias. De mannetjes zijn onmiddellijk te herken¬ 

nen aan hun gekamde sprieten (bij parthenias draadvormig), terwijl de wijfjes 

op de voorvleugels voor het midden een brede schuin lopende donkere band 

hebben. 

De rups leeft niet op berk, maar op populieren en wilgen. 

Summary 

The writer mentions the discovery of Archiearis notha Hübner in the south 

of Netherlands Limburg. The species is new to the fauna of the Netherlands. 

Gulpen, Prins Bernhardstraat 15. 
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