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Mededelingen over Lepidoptera 

door 

G. A. BENTINCK 

Op de 97e Wintervergadering van 7 februari 1965 demonstreerde ik de vol¬ 

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

I. Macrolepidoptera: 

1 Een exemplaar van Hadena compta Schiff, (de soort met de witte midden- 

band) op 16 juni 1964 te Amerongen gevangen. 

2. Een exemplaar van Mythimna l-album L. op 26 september 1964 te Ameron¬ 

gen gevangen. 

3. Twee exemplaren van Schrankia taenialis Hb., respectievelijk op 8 juni 1964 

te Ommen en op 18 augustus 1964 te Amerongen gevangen. 

4. Een exemplaar van Sterrba biselaia Hfn. (bisetata Rott.), f. grise ai a Preiss- 

ecker, op 31 juli 1964 te Amerongen gevangen; de vleugels zijn donker bestoven, 

alleen de normaal donker beschaduwde golflijn en de franje blijven zuiver geel¬ 

achtig; zeldzaam. 

5. Een exemplaar van Dy s stroma Prune a! a Hfn., f. nigerrimata Fuchs op 22 juni 

1962 te Valkenburg gevangen. Alle vleugels vrijwel eenkleurig zwart; vrij zeld¬ 

zaam. 

II. Microlepidoptera; 

1. Vijf exemplaren van Cerostoma scabrella L. tussen 7 juli en 30 augustus 

1964 te Amerongen gevangen. 

2. Een exemplaar van Lithocolletis jroelichiella Z. op 7 juni 1964 te Ommen 

gevangen. 

3. Een exemplaar van Epinotia granitana H.S. (Steganoptycha granitana') op 

7 juni 1964 te Ommen gevangen; zeldzaam. 

Summary 

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

in the Netherlands in 1964 and previous years. 

Amsterdam-Z 1, Saxen Weimarlaan 22. 

Coenobia mfa Hw (Lep., Noctuidae). Nog steeds een lokale en tamelijk zeldzame soort, 

maar er worden wel meer vindplaatsen bekend. Op 12 augustus 1964 ving ik een exemplaar 

in mijn lichtval in het Amsterdamse Bos. In Cat.-LEMPKE wordt de soort uit Amsterdam 

vermeld uit een moerasje, dat destijds aan de Zuiderzeedijk bij Zomerlust lag. Dat moerasje 

is lang geleden verdwenen door de verbreding van het Merwedekanaal en sindsdien is de 

soort, voor zover mij bekend, niet meer uit Amsterdam vermeld. De rups leeft op /uncus 

articulât us (waterrus) en het typische biotoop van de soort wordt gevormd door moerassige 

plaatsen met zoet of brak water en mogelijk duinvalleien waar de voedselplant voorkomt. 

Dit biotoop is bij de vangplaats in het Amsterdamse Bos in de nabij gelegen oeverlanden 

aanwezig. 
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