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November, 1904, 1905, and 1906 (A. E. Wileman). 

2 3,1 $ : Formosa. 

1 $ : Japan, Toshima, Tobetsu, July 1903 (A. E. Wileman). 

2 $ : Japan, Kyusyu, Amami Islands, Okinoerabu Is., Wadomari, 20.V.196Q 

em. (T. Kodama), Bred f. Ehretia? sp. 

1 $ , Mindanao, Zamboanga del Sur, Zamboanga, 30.VI.1958 (H, E. Milli- 

ron). Bernice P. Bishop Museum, Honolulu. 

This species has been recorded from Japan under the name of E. duplicata 

(Moriuti, 1963: 36). Clarke, 1965: 426, erroneously synonymized E. duplicata 

Meyrick with E. hilarella Walker. 
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Xylomania patalis Grote in Nederland gevangen (Lep., Noctuidae) 
door 

B. J. LEMPKE 

In 1964 liet de heer Küchlein mij een uil zien, die in Arnhem tegen een win¬ 

kelraam gevonden was door de heer Sj. van der Molen en die met geen enkele 

uit ons land bekende soort te identificeren was. De voorvleugels waren licht bruin¬ 

grijs. In zwart staken hier tegen af de (gedeeltelijke) omtrekken van de drie 

bekende vlekken, een wortelstreep en een rij pij lvlekken, die naar de apex toe 

Xylomania patalis Grote. Genitaal-apparaat van het $ en vleugeltekening. Lengte voorvleugel 
12 mm. Prep. Lempke nr. 901. 
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steeds zwakker werden. Heel flauw was ook nog iets te zien van een gegolfde 

tweede dwarslijn. De achtervleugels waren witachtig bruingrijs, langs de achterrand 

iets donkerder. 

Noch in de collectie van het Amsterdamse Zoölogisch Museum, noch in de 

plaatwerken van Seitz en Culot was overigens ook maar een spoor te vinden van 

een vlinder, die in aanmerking zou kunnen komen als representant van de Arn¬ 

hemse uil. Een preparaat van het genitaal-apparaat maakte de zaak nog raadsel¬ 

achtiger. De vorm van de valven deed nogal denken aan een Mythimna, maar 

soorten van dit geslacht behoren net als een Mam estra duidelijk behaarde ogen te 

hebben. En daarvan was bij deze uil geen spoor te ontdekken. Bovendien bezat 

elke valve een beweegbare plaat (op de linker kleiner dan op de rechter), een ken¬ 

merk, dat ik me niet herinnerde ooit in de literatuur over Europese uilen vermeld 

gezien te hebben. En dan de lange slangvormige rij doorns in de penis ! Kortom, 

het dier was voor mij volkomen ondetermineerbaar. 

Toen ik tot deze conclusie gekomen was, stuurde ik de uil maar naar de altijd 

even behulpzame Mr. D. S. Fletcher van het Brits Museum (Nat. Hist.), die 

mij kort daarna schreef, dat de naam luidde: Xylomania patalis Grote, een Noord - 

amerikaanse Noctuide. Hoe die in Arnhem verzeild is geraakt, zal wel altijd een 

raadsel blijven. Maar, zoals ik onlangs al schreef, het aantal van zulke verrassingen 

zal eer toe- dan afnemen. 

Hoewel de kans, dat deze soort nog eens in ons land aangetroffen zal worden, 

niet bijster groot is, geef ik toch maar een afbeelding van het genitaal-apparaat en 

van de vleugeltekening. Het exemplaar, dat zich in de collectie van de heer van 

der Molen bevindt, verkeert helaas in te desolate toestand om gefotografeerd te 

worden. 

Summary 

In 1964 a moth was met with on a shop-window at Arnhem (Gelderland prov.) 

which Mr. D. S. Fletcher (British Museum, Nat. Hist.) kindly identified as the 

North American Xylomania patalis Grote. A figure of the male genitalia and of 

the wing markings is given. 

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12 III. 

Afdeling Zuid-Holland. De afdeling zal dit jaar vergaderen op 26 oktober en 14 december 

in Hotel „Terminus”, Stationsplein, Den Haag, des avonds om 8 uur. 

Omtrent de andere vergaderingen kunnen nog geen mededelingen gedaan worden, aange¬ 

zien er tussen de leden nog overleg moet plaats vinden over de plaats, waar dat zal gebeuren. 

Per circulaire zal een en ander aan de leden in Zuid-Holland bekend gemaakt worden. 

I. A. Kaijadoe, Secretaris. 


