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Pyralidae van Texel 

door 

P. MIJZEN 

Dank zij de stichting „Texels Museum” was ik in 1966 in de gelegenheid 

om eind augustus te verzamelen in de tuin van het museum en op het terrein van 

de Korvers kooi, een eendenkooi bij de Koog. Het museum ligt in een bos, voor¬ 

namelijk bestaande uit Corsicaanse en Oostenrijkse dennen, terwijl de Korvers kooi 

temidden van een heide- en duingebied gelegen is. 

In ’t bijzonder ben ik de Heer G. de Haan, directeur van het museum, erken¬ 

telijk voor zijn waardevolle medewerking. De dieren zijn met een lichtval gevan¬ 

gen, die het eigendom is van de Heer P. A. Smit te den Helder, waarvoor ik hem 

mijn dank betuig. Zeer veel dank ben ik bovendien verschuldigd aan de Heer 

G. Helmers, die mij met raad en daad terzijde stond en mij geholpen heeft bij het 

determineren. 

Hieronder volgt het lijstje van de gevangen soorten, waarbij enkele, die reeds 

eerder door de Heer P. A. Smit verzameld werden. 

Crambus pratellus L., 9.VII, Tex. mus. 

Cr ambus cul mell us Linn., 10—24.XII, Tex. mus. 

Crambus hortuellus Hb., 21.VI, Tex. mus. 

Catoptria margaritella D. & S., 9—24.VII, Tex. mus. 

Catoptria pinella L., 9—24.VII, Tex. mus. 

Agriphila inguinatella D. & S., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi. 

Pediasia fascelinella Hb., 24.VII, Tex. mus. 

Crambus fulgidellus Hb., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi. 

Crambus latistrius Haw., 25.VIII, K.kooi. 

Chilo jragmitellus Hb., 15.VI—20.VIII, Tex. mus., K.kooi. 

Schoenobius gigantellus D. & S., 8.VI, Hoge berg. 

Schoenobius forjicellus Thunb., 8.VI, Hoge berg. 

Anerastia lotella Hb., 25.VI, Tex. mus. 

Mesographe forficalis L., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi. 

Nephopteryx palumbella Fab., 24.VII, Tex. mus. 

Nephopteryx semirubella Scop., 20.VIII, Tex. mus. 

Cledeobia angustalis D. & S., 9—24.VII, Tex. mus. 

Dioryctria schutzeella Fuchs, 9—24.VII, Tex. mus. 

Nymphula nymphaeata L., 8.VI—28.VIII, Tex. mus. 

Cataclysta lemnata L., 29.VIII, Tex. mus. 

Lypotigris ruralis Scop., 20—30.VIII, Tex. mus. 

Nomophila noctuella D. & S., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi. 

Udea nivealis Hb., 9.VII, Tex. mus. 

Udea ferrugalis Hb., 20—30.VIII, Tex. mus., K.kooi. 

Pyrausta coronata Hb., 24.VII, Tex. mus. 
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Vermeldenswaard is natuurlijk Dio- 

ryctria schutzeella Fuchs, waarvan ik in 

de vangst van 9.VII een mannetje en in 

die van 24.VII een wijfje toegezonden 

kreeg. Reeds eerder waren vangsten be¬ 

kend uit Velp (Museum Leiden), Nij¬ 

megen (Museum Amsterdam), Putten 

(Museum Amsterdam) en ’s-Graveland 

(coli. Küchlein). 

Interessant is ook het op Texel betrek¬ 

kelijk algemeen voorkomen van Crambus 

fulgidellus Hb. (12 exemplaren in één 

week). 

De exemplaren van Agriphila inguinatella D. & S., waarvan ik in dezelfde week 

94 stuks heb gevangen, waren opvallend licht van kleur; de normale donkere vorm 

lijkt hier veel minder voor te komen. 

Summary 

A list of Pyralidae, observed on the Island of Texel in 1966. Especially 

interesting are Dioryctria schutzeella and Crambus fulgidellus, while the specimens 

of Agriphila inguinatella are strikingly pale. 

Amsterdam-Z 2, Holendrechtstraat 9. 

Dioryctria schutzeella Fuchs. 

Wagner, E., Wanzen oder Heteropteren, II Cimicomorpha — Die Tierwelt Deutsch¬ 

lands und der angrenzenden Meeresteile. Teil 55, 179 pag., 114 fig. VEB Gustav Fischer 

Verlag Jena, 1967. Prijs MDN. 39,40. 

Kort na het bespreken van deel 54 (1966) van ,,Die Tierwelt Deutschlands”, dat de Pen- 

tatomorpha op een uitstekende wijze behandelde, kan ik met genoegen het verschijnen van 

deel II vermelden. 

In dit deel vinden we de determinatietabellen tot de soorten en genera van de families der 

Cimicomorpha, Tingidae, Phymatidae, Reduviidae, Nabidae, Cimicidae, Microphysidae, 

Anthocoridae, Isometopidae en de Cryptostemmatidae. Naast de determinatietabellen en de 

korte beschrijvingen is bij iedere soort een belangrijke plaats ingeruimd voor biologische 

gegevens. Iedere familie wordt ingeleid met een overzicht van morfologische, biologische en 

geografische gegevens, terwijl de behandeling van elke groep van families wordt afgesloten 

met een overzicht van de nieuwste literatuur. De fraaie tekeningen zijn ook in dit deel 

wederom een belangrijk hulpmiddel bij de determinatie. 

Op pag. 104—158 wordt een aanvulling gegeven op het Miridae-deel van de Tierwelt 

Deutschlands, deel 41 (1952). Deze aanvulling was nodig door de beschrijving van een aantal 

nieuwe soorten en genera, nieuwe faunistische gegevens en nomenklatorische veranderingen. 

Hoewel deze aanvullingen zeer waardevol zijn, is het in de praktijk lastig om het oorspron¬ 

kelijke Miridae-deel en de aanvullingen in dit deel naast elkaar te raadplegen. 

Overigens niets dan lof over dit goed verzorgde boek, dat zeker in een behoefte voorziet. 

Daar de prijs ook zeer redelijk gehouden is, zal de aanschaf voor vele wantsenliefhebbers 

niet bezwaarlijk zijn. 

Met belangstelling zien we het laatste deel tegemoet, waarin de Hydrocorisae en Amphi- 

biocorisae behandeld zullen worden. — J. P. Duffels. 


