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Lep id o p tera-vangsten. in 1964 

door 

B. van AARTSEN 

Eublemma parva Hübner. Cadier 28.'VIII, werd door mij ’s middags gevangen, 

vliegende langs de zuidhelling van een krijtberg (zie ook mededeling Huisman, 

Ent. Ber. 25 : 153, 1965). 

Leptidaea sinapis L. Best 17.VIL 

Melanargia galathea L. Eén mannetje en één vrouwtje te Best 17.'VIL Er vlogen 

deze dag daar nog verscheidene exemplaren, welke ik echter niet kon vangen. 

Cycnia mendie a Clerck. Van deze soort kweekte ik ab ovo een vrouwelijk exem¬ 

plaar van de vorm radiata Cockayne. In Nederland was alleen een mannetje van 

deze vorm bekend. 

Apochêima hispidaria Schiff., f. obscur a Kühne te Schaesbergen, 10.IV. 

Nudaria mundana L. Vijlen, 18.VIL 

Tortricidae 

Vier nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna: 

Eucosma jaceana BA S te Kun t. a de. 

Eucosma incana Z. te Valkenisse, 26.VII. 

Eucosma tripoliana Barrett, Noord Sloe, Zuid Sloe en bij de Kreekrakdam. 

Pseudeucosma caedmaculana Hb. te Valkenisse, 14.VIL 

Mijn dank aan de heer Diakonoff voor de determinatie van deze soorten. 

Het blijkt, dat vooral het genus Eucosma moeilijkheden oplevert met de deter¬ 

minatie, niet alleen de soorten variëren, doch ook de genitaliën. 

Eucosma tripoliana Bar. is wel biezonder aberratief. Dit diertje ving ik zoals 

bleek reeds in I960 op het Noord Sloe. Het is een vlinder van de schorren, waar 

de voedselplant Aster tripolium groeit. In 1964 werd het door mij bij de Kreek¬ 

rakdam in aantal gevangen, in 1965 vloog het in groot aantal op de schorren van 

het Zuid Sloe. 

Cacochroea grandaevana Zeil. Cadier, 7.VIL Dez esoort is zeker niet zo zeld¬ 

zaam, als werd aangenomen, vooral niet in Zuid Limburg. Bij micro-materiaal, 

dat ik ter determinatie uit Stein ontving, bevonden zich liefst elf exemplaren. 

Bactra robustana Chr. Van deze in geheel Europa zeldzame soort kon ik in 

1964 een flink aantal exemplaren verzamelen en wel te Valkenisse (juni en juli 

7 exemplaren), Oostkapelle 1 exemplaar en Ellewoutsdijk (in juli verscheidene 

exemplaren tussen de voedselplant Scirpus maritimus L. opgejaagd). In 1965 ook 

te Vlissingen gevangen. 

Clavigesta purdeyi Dur. Valkenisse, 26.'VIL Het tweede exemplaar in Neder¬ 

land. Het eerste werd door VaRi gevangen te Bakkum. In 1965 verzamelde ik 

wederom in Valkenisse twee exemplaren op 13.VIII. Het biotoop hier is een klein 

dennenbosje in een duinvallei. Overigens is deze soort nog steeds alleen uit het 

zuidwesten van Engeland vermeld. 

Lozopera diluddana Stph. Heemskerk, 21.VII, Valkenisse, 22.VIL Hiervan 

zijn nog maar enkele ex. bekend. 
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Hysterosia inopiana Hw. Valkenisse, 15.VII en 30.VII. In 1965 in groot aantal 

in juli bij de Kreekrakdam. 

Summary 

Interesting Lepidoptera taken in 1964. The four Tortricids the names of which 

are printed in bold type, are new to the Dutch fauna. 

Halfweg-Zwanenburg, Dennenlaan 215. 

Lepidoptera-vangsten in 1965 

door 

B. van A ARTSEN 

Dipsosphecia scopigera Scop, (ichneumon/form/s F.) Colmont 1 ex., 19.VIII. 

Van deze zeldzame Sesiide zijn nog maar enkele exemplaren uit Limburg bekend. 

Eupithecia bilunulata Zett. Schoonloo, 27.V, één ex. Eén van onze zeldzaamste 

Eupithecia’s. 

Phigalia pilosaria Schiff, (pedaria F.). De melanistische vorm van deze spanner 

(f. monacharia Staud.) blijkt plaatselijk heel gewoon te zijn, vooral in Limburg. 

Materiaal uit Stein bleek zelfs voor 50% de donkere vorm te zijn. Een biezonder 

getekend ex. verzamelde ik op 23.III te Cadier. De vleugelwortel van voor- en 

achtervleugel is zeer donker, de buitenrand van beide vleugels veel lichter, de 

scheiding loopt ongeveer over het midden der vleugels. 

Tortricidae 

Argyroploce mygindiana Den. & Schiff., nieuw voor de Nederlandse fauna. 

Assel in aantal, 5.VI en 7.VI. Deze soort werd overdag gevangen boven de voed¬ 

selplant Vaccinium vitis idaea L. In Zuid- en Midden-Duitsland vliegt de soort 

in de bergen. 

Eue osma maritima Westwood & Humphreys. Door Doets één maal verzameld 

op de schorren van de Kaloot in Zeeland. Meerdere malen heb ik met de oppomp- 

lamp op de schorren gezocht naar deze soort. 14 augustus had ik eindelijk succes, 

een viertal exemplaren ving ik ’s nachts boven de voedselplant Artemisia mari¬ 

tima L. 

Cochylis jlaviciliana Wilkinson en 

Cochylis roseana Haworth. Van beide zeldzame en alleen uit Limburg bekende 

soorten ving ik te Colmont 1 exemplaar. 

Laspeyresia gallic ana Guenée. In 1964 en 1965 bij Zoutelande in flink aantal 

overdag op de voedselplant Angelica silvestris L. Ook één exemplaar te Hoens- 

broek en één te Saasveld. 

Laspeyresia aurana Fabr. Dit biezonder fraaie vlindertje vloog met tientallen 

boven de voedselplant Heracleum L. te Saasveld. Ook de ab. aurantiana Kollar 

was algemeen. Bij de Moerdijk en bij Kesteren verzamelde ik deze soort eveneens. 


