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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. 


