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Lepidoptera van Goeree-Overflakkee 

door 

K. J. HUISMAN 

Op de 97ste Winterverga¬ 

dering toonde ik de volgende 

Lepidoptera : 

1. Porphyrinia parva Hüb¬ 

ner. Het eerste Nederlandse 

exemplaar, dat hierbij ook af- 

gebeeld wordt, werd 13 juni 

1964 overdag op een zonnige 

dijkhelling te Melissant ge¬ 

vangen. Het dier werd opge¬ 

jaagd en zette zich even ver¬ 

der weer neer. Klaarblijkelijk 

waren de omstandigheden 

voor deze soort gunstig, want 

later in het jaar was de heer van Aartsen zo gelukkig nog een tweede exem¬ 

plaar te vangen. 

De nauw verwante Porphyrinia ostrina Hübner werd, zoals bekend is, in 1958 

gevangen (zie J. H. Küchlein, Ent. Ber. 19 : 135, 1959). 

2. Catoptria fulgidella Hübner. In 1964 in meerdere exemplaren te Ouddorp 

gevangen. 

3. Heterogr aphis ohlitella Zeiler. De soort blijkt zowel te Melissant als te Oud¬ 

dorp geregeld voor te komen. 

4. Phlyctaenia perlucidalis Hübner. Eén exemplaar te Ouddorp op 12.VI.1964. 

5. Agdistis statuts Millière. Eén exemplaar te Melissant op 24.VIII.1960. 

Summary 

Five Lepidoptera are mentioned, which were taken on the island of Goeree- 

Overflakkee (South Holland prov.) in the course of 1964. Porphyrinia parva is 

new to the Dutch fauna. 

Melissant, Plein 7. 

Late Spilosoma lubricipeda L. (Lep., Arctiidae). De laatste datum van de Tienuursvlinder 

was tot nog toe 14..X. In 1962 zag de heer van Aartsen er één op 16.X, maar een record 

is ongetwijfeld 22.X.1963. Op die datum zag ik in Amsterdam een mooi gaaf exemplaar 

tegen een boomstam zitten, een meter of drie van de grond -— Lpk. 

Calophasia lunula Hufnagel (Lep., Noctuidae). Omdat in het 10de supplement van de 

Catalogus nogal somber over deze vlinder geschreven is, heb ik in 1964 speciale aandacht 

aan de rupsen ervan besteed. De heer Lempke bleek wel zo ongeveer gelijk te hebben. Ik 

geloof, dat ik hectaren Linaria afgezocht heb en tenslotte heb ik bij Bunde één rups gevonden. 

M. W. Camping, Neptunusplein 28B, Amersfoort. 
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Porphyrinia parva Hb., $, Melissant 1964; X 3V,. 


