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Summary
Comparison of genitalia of type specimens reveals that the Dutch species Pammene snellenana Bentinck, 1947, is conspecific with P. agnotana Rebel, 1915.
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Bentinck,

Merkwaardige data in 1967. Drs. S. Parma had in 1967 een val staan te Loenen (Utr.)
voor het verzamelen van gegevens over muggen. Op mijn verzoek was hij zo vriendelijk ook
de vlinders te bewaren, die hij daarbij aantrof, daar het gebied van

de Utrechtse Vecht

lepidopterologisch nog slecht bekend is. Hoewel de hoeveelheid soorten erg tegenviel (als
op zoveel plaatsen in dit merkwaardige jaar), waren er natuurlijk wel enkele faunistisch
interessante vangsten bij.
Heel merkwaardig was de oogst van 19—22 september om de zeer late data van een paar
soorten, namelijk:
1. Phalera bucephala L. De laatste datum, die in supplement VI van de Catalogus vermeld
kon worden, was 16.VIII ( 1. c.: 354).

Inmiddels

ving Drs. J. Lucas een exemplaar op

2.IX.1962, terwijl Leffef in de derde decade van september 1963 een $ te Sevenum aantrof.
De laatst bekende datum wordt dus nu: 19.IX en we kunnen nu wel met zekerheid zeggen,
dat soms een spaarzame tweede generatie kan voorkomen.
2. Apamea secalis L. In supplement XII: 830 wordt als laatste datum opgegeven: 14.IX.
Dat wordt nu dus 19.IX.
3. Oligia latruncula Denis & Schiffermüller. In Supplement XII: 825 worden enkele septembervangsten van Schouwen vermeld.

De

nog

later

dan daar opgegeven datum 19.IX

bevestigt dus het vermoeden, dat soms een zeer kleine tweede generatie bij deze soort kan
voorkomen.
4. Oligia fasciuncula Haworth. De slotdatum was tot nu toe: 21.VIII (supplement XII:
826). Ook voor deze soort is 19.IX dus wel opvallend laat. Mogelijk ook al een vertegen¬
woordiger van een zeer partiële tweede generatie.
5. Caradrina morpheus Hufnagel. Blijkens de in supplement XIII : 878 gepubliceerde
gegevens komt een tweede generatie niet elk jaar bij deze soort voor. Maar de fraaie zomer
van 1967 was er blijkbaar weer gunstig voor, daar ook van C. morpheus een exemplaar bij de
(kleine) zending was.
Van Spilosoma lubricipeda L. (de witte) is de herfstgeneratie geen zeldzaamheid, maar
dat niet minder dan zes stuks in één zendinkje aanwezig waren, bewijst toch wel,
tweede generatie behoorlijk gevlogen moet hebben. —■ Lpk,

dat de

