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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. 
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Summary 

Interesting Lepidoptera taken in 1965 in the Netherlands. Argyroploce mygin- 

diana is new to the Dutch fauna. 

Halfweg-Zwanenburg, Dennenlaan 215. 

Mededelingen over Lepidoptera 

door 

G. A. BENTINCK 

Op de 98e Wintervergadering van 20 februari 1966 demonstreerde ik de 

volgende Lepidoptera, die in meer of mindere mate zeldzaam zijn voor onze fauna. 

I. Macrolepidoptera : 
1. Twee exemplaren van Cirrhia aurago Schiff., het ene op 13 september 1963 

en het andere op 17 september 1965 te Amerongen gevangen. Het tweede exem¬ 

plaar heeft een slecht ontwikkelde rechter achtervleugel. 

2. Twee exemplaren van Cirrhia aurago, f. virgata Tutt, het ene op 26 sep¬ 

tember 1965, en het andere op 26 september 1962 te Amerongen gevangen. 

II. Microlepidoptera : 
1. Een exemplaar van Prays curtisellus Don. op 12 juni 1935 in de Bijvanck 

gevangen. 

2. Een exemplaar van Prays simplicella H.-S., op 7 augustus 1965 te Ameron¬ 

gen gevangen. 

Eerstgenoemde Prays heeft scherp getekende bonte voorvleugels, terwijl de 

tweede effen zwart is, zonder een spoor van tekening. Jaren geleden werden vele 

exemplaren gekweekt van een legsel van de bonte soort. Het resultaat van deze 

kweek bestond in hoofdzaak uit bonte exemplaren, doch enkele rupsen uit deze 

kweek leverden ook zwarte exemplaren op. Dit deed vermoeden, dat beide, bonte 

en zwarte, één soort waren. Doch later kwam men tot de ontdekking, dat deze 

zwarte exemplaren toch de grenzen toonden van beide zwarte en witte niet ineen- 

lopende velden, die bij de type zwart en wit hadden moeten zijn en dat ze dus 

een zwarte vorm van curtisellus waren. Deze zeer zeldzame vorm, var. rustica Hw., 

kan ik tot mijn spijt niet vertonen. 

3. Een exemplaar van Gelechia maculea Hw., op 18 juli 1965 te Amerongen 

gevangen. Deze zeldzame soort was tot op heden alleen bekend uit de Hollandse 

duinstreken. 

Summary 

Some more or less rare and local species of Lepidoptera, taken in a few 

localities in the Netherlands in 1965 and previous years. 

Amsterdam-Z. 1, Saxen Weimarlaan 22. 


