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fangen, sodaß ich nicht daran zweifle, daß wir es hier mit einer guten Subspecies 

zu tun haben, welche ich subsp. hispanica nenne. 

Holotype: $ , Pto. de Navacerrada, Zentralspanien (Prov. Madrid), 1800 m, 

30.VI—8.VII.1959, J. R. & W. Caron leg. 

Allotype: $ , selber Fundort und Datum. 

Beide Typen befinden sich in der Sammlung-CARON. 

Am selben Fundort wurden auch vom 14. bis 19. Juni I960 eine Anzahl 

Exemplare gefangen. Ein zweiter Fundort ist Cercedilla Dehesas, 1375 m, in 

derselben spanischen Provinz, wo Frau und Herr Caron vom 21. bis zum 30. Juni 

I960 sammelten. 

Exemplare der englischen Nominatform und der neuen Subspecies werden in 

Fig. 1—7 abgebildet. 

Heydemann beschrieb in Stett. ent. Z. 103 : 14 (1942) eine bunte Form aus 

dem Schwarzwalde, welche er marmorata nannte. Die spanische Form ist hiermit 

sicher nicht identisch. Bei der süddeutschen Form sind die Ante- und Postmedian¬ 

linie schw7arz, bei der spanischen heben sie sich kaum von der Grundfarbe ab. 

Die drei Vorderflügelmakeln sind bei den Schwarzwäldertieren schwarz umzogen, 

die spanischen zeigen auch hiervon keine Spur. 

Colostygia multistrigaria Haworth (Lep., Geometridae). Dit zal in de duinstreek wel 

een gewone soort zijn, want waar ik er naar zocht, vond ik de rupsjes op Galium. Ze zijn 

alleen te vinden voor de eerste vervelling. Dan leven ze namelijk aan de uiteinden van de 

scheuten, maar laten zich al bij een ademtochtje vallen. Na de eerste vervelling houden ze 

zich overdag blijkbaar onder de vegetatie op, want ze zijn dan niet meer te vinden. Tegelijk 

met deze soort vond ik vrij veel rupsen van Lygris pyraliata Schiff. 

Op dezelfde plaatsen (Wassenaar, Katwijk, Oostvoorne) vond ik de rupsjes van Notho- 

pteryx polycommata Schiff. Ook deze zijn het gemakkelijkst te zoeken, wanneer ze pas uit het 

ei zijn. Ze zijn dan lichtgeel en steken duidelijk af tegen het ligustergroen. Later hebben ze 

dezelfde kleur en zijn volkomen onbeweeglijk. 

M. W. Camping, Julianalaan 37, Putten-Gdl. 

Epirrhoe tristata L. (Lep., Geom.). Ik vind het maar vreemd, dat dit vroeger zo een 

zeldzame soort was. Het is langzamerhand zo, dat, wanneer ik ergens loop, waar het me 

uitermate geschikt lijkt voor de soort, ik de vlinder ook vind. Als vindplaatsen herinner ik 

me: Norg, Fochtelerveen, Bakkeveen (op de heide en vrij ver daarvandaan in een oud beu¬ 

kenbos), Duurswoude, Gortel, Assel, Hoenderlo. 

M. W. Camping, Julianalaan 37, Putten-Gdl. 

Parastichtis suspecta Hb. (Lep., Noctuidae). Van deze enigszins lokale en meestal niet 

gewone soort van de duinen, zandgronden en bosachtige streken ving ik op 15 juli 1964 

een exemplaar in mijn lichtval in het Amsterdamse Bos. 

M. P. Peerdeman, Westlandgracht 175 II, Amsterdam - Overt. Veld. 

Bestelling. Alle bestellingen uitsluitend te richten aan de Bibliotheek van de Ned. Ent. 

Ver., Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O. en pas betalen na ontvangst van de nota. Alleen op 

die manier voorkomt U vertragingen en vergissingen. 


