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17. Mytbimna vitellina Hb. One specimen on September 29. 

(18. Mytbimna albipuncta Schiff. Not a single observation in the northern 

half of the country, where the species is not resident). 

19. Cbloridea peltigera Schiff. One specimen in May, one in August. 

20. Hoplodrina ambigu a Schiff. Compared with the preceding years a very 

low number, 38 specimens, all in the southern half of the country. 

21. Macdunnougbia conjusa Stephens. Only one specimen in August. 

22. Autographa gamma L. A very early specimen on 15th March, followed by 

one specimen in April. Regularly present in May and following months, but not 

in striking numbers. Distinct increase in August, but especially common towards 

the end of September. Even in October still locally strong concentrations. Present 

on most days of the first two decades of November. Last observation on November 

21. Total number 96655, a very satisfactory number, especially when the weather 

is taken into consideration. 

A few observations of caterpillars, which had safely overwintered. Three ob¬ 

servations of return flights in the autumn. 

On October 3 during misty weather numbers of moths settled on a coaster 

crossing the North Sea from the Netherlands to England. 

23. Nycterosea ob stip at a F. One observation in August. 

24. Nomopbila noctuella Schiff. The first specimen was seen on 29th June, a 

few observations in July, August and September. Total number only 31. 

25. Palpita unionalis Hb. One specimen on September 30. 

26. Plutella maculipennis Curtis. One in April, one in May, a few in the 

following months, up to and inclusive October. Total number only 62. 

The season started early, but the cold and wet summer and autumn spoiled 

much, with a few exceptions (Colias byale, Autographa gamma). 

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12III. 

Late vangsten van Lepidoptera in 1965. Strymonidia ilicis Esp. Te Putbroek (Echt), 

vlogen lO.VIII nog diverse vrij goede exemplaren. 

Mytbimna turca L. Te Vlodrop 15.VIII één exemplaar op licht. 

Mytbimna pudorina Schiff. Een nog goed exemplaar en verscheidene afgevlogen dieren 

19.VIII op licht te Vlodrop. 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (L.). 

Eristalis cryptarum F. in Twente (Dipt., Syrph.). Deze zweefvlieg werd tot nu toe uit 

Nederland slechts van een drietal vindplaatsen vermeld. Van der Wulp & de Meijere, 

Nieuwe naamlijst, 1898, p. 73 geven haar op van de Piasmolen en van Venlo, terwijl zij 

ook nog een exemplaar zagen uit Limburg, waarvan de herkomst niet nader bekend is. In 

het 4e supplement op genoemde naamlijst voegt de Meijere (Tijdschr. Entom. 71 : 33, 1928) 

nog Breda aan deze vindplaatsen toe. In geen der vele de laatste jaren over de Nederlandse 

Syrphiden-fauna verschenen artikelen worden nieuwe vangsten genoemd; de soort is dus bij 

ons beslist een zeldzame verschijning. 

Bij het op naam brengen van een aantal door mij reeds lang geleden verzamelde zweef¬ 

vliegen trof ik nu een exemplaar aan, dat niet, zoals bovengenoemde, uit het zuiden des lands 

afkomstig was, doch uit Twente, waar ik het dier, een wijfje, ving bij Ootmarsum op 

3 augustus 1946. 

S. J. van OosTSTROOM, Oegstgeest. 


