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Besseling was een trouw bezoeker van onze vergaderingen. Met zijn vriendelijk 

karakter stond hij open voor iedereen, die hem over de watermijten wilde raad¬ 

plegen. Met grote toewijding determineerde hij het materiaal, dat hem van ver¬ 

schillende zijden werd toegezonden en altijd waren zijn antwoorden nauwgezet en 

gedetailleerd. Het wegvallen van zijn grote kennis en ervaring betekent voor de 

studie der Hydrachnellae een groot verlies. 

G. L. van Eyndhoven. 

Amsterdam, Zoölogisch Museum, Zeeburger dijk 21. 

Drie in Nederland aangetroffen adventieven (Lepidoptera) 
door 

J. E. F. ASSELBERGS 

1. Theretra japonica Orza (Sphingidae). In oktober 1967 ontving ik een fraai 

exemplaar van deze pijlstaart, dat in de haven van Rotterdam in een Chinese 

vrachtvaarder was aangetroffen. Het is een raadsel hoe deze snelle vlieger in zo’n 

perfecte staat het andere einde van de aarde heeft kunnen bereiken. Volgens 

Jordan (in ,,Seitz” 2 : 259, 1912) hoort hij thuis in Japan, het Amoergebied, 

Korea, Formosa en China tot de Yang-Tse-Kiang, terwijl Seitz zelf in vol. 10 : 

567 (1929) meedeelt, dat de vlinder ook ten zuiden van deze rivier voorkomt. 

2. Antichloris eriphia Fabricius (Ctenuchidae). Op 11 september 1966 maakte 

ons medelid de heer P. van Kalmthout mij attent op een donszacht geel spinsel, 

dat vastgehecht zat op een der bananen, die bij hem thuis in de fruitschaal lagen. 

Nadat ik gezien had, dat dit spinsel een roodbruine pop bevatte, nam ik het geheel 

mee naar huis, daar ik vermoedde met een adventief te doen te hebben. 

Na 11 dagen kwam een vlinder te voorschijn, die mij onbekend was. Het leek 

me duidelijk een verwant van onze Amatis phegea L., een vertegenwoordiger dus 

van de Ctenuchidae (vroeger Amatidae), een familie, die in Zuid-Amerika zijn 

grootste verbreiding heeft. Ook deze „bananenvlinder” hoort tot een soort, die in 

dat deel van de wereld thuis hoort en daar zeer verbreid is. 

De vleugelvorm komt overeen met onze inlandse soort, maar de witte vlekken 

ontbreken en ook de antennen van het $ zijn gekamd. 

3. Lagoptera magica Hübner (Noctuidae). In oktober 1966 bracht men mij een 

Catocala-diCh.tige uil, die weer aangetroffen was op een vrachtschip in de Rotter¬ 

damse haven. Bij navraag bleek, dat het schip vermoedelijk uit Pakistan of India 

kwam. 

De Sphingide en de Noctuide werden in het Zoölogisch Museum (Afdeling 

Entomologie) te Amsterdam gedetermineerd, terwijl de Ctenuchide door de heer 

F. Daniel te München (Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates) op naam 

werd gebracht. 

Ten slotte dank ik de heer J. Huisenga voor de uitstekende foto’s, die hij voor 

mij van de drie exemplaren vervaardigde en die hierbij afgedrukt zijn. 

Summary 

Three species of Lepidoptera are mentioned which were incidentally introduced 

into the Netherlands, viz.: 
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J. Huisenga 

1. Theretra japonica Orza. 2. Antichloris eviphia Fabricius. 3. Lagoptera magica Hübner. 

1. Theretra japonica Orza, a Spingid met with in a Chinese cargo vessel in the 

harbour of Rotterdam. 
2. Antichloris eriphia Fabricius, a Ctenuchid the cocoon of which was found 

attached to a banana. 
3. Lagoptera magica Hübner, a Noctuid from South-east Asia and found in a 

cargo vessel from Pakistan or India, again in the harbour of Rotterdam. 

Bergen op Zoom, Moeregrebstraat 10. 


