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Mededelingen over Lepidoptera 

door 

G. A. BENTINCK 

Op de 96e Wintervergadering van 9 februari 1964 demonstreerde ik de vol¬ 

gende Lepidoptera, die in meer of mindere mate zeldzaam zijn en waaronder zich 

een nieuwe soort voor onze fauna bevindt: 

L Macrolepidoptera, alle te Amerongen gevangen: 

1. Een exemplaar van O c hr o stigma velitaris Hufn., op 24 juli 1963 gevangen. 

2. Zeven exemplaren van Mythimna l. album L. tussen 13 en 25 september 

1963 gevangen. Merkwaardig is het dat juist zo vele exemplaren gedurende deze 

slechte zomer verschenen, terwijl deze soort in goede zomers hoogst zelden ver¬ 

schijnt. 

3. Een exemplaar van Hade na confusa Hufnagel (nana Rott.) op 21 juli 1963 

gevangen. 

4. Een exemplaar van Te the a fluctuosa Hb. en een van Archanara sparganii 

Esp., f. rufescens Tutt, resp. op 20 juli en 3 augustus 1963 gevangen. Laatstge¬ 

noemde forma is duidelijk roodbruin gekleurd, terwijl de soort over ’t algemeen 

licht grijsgeel is. 

5. Drie exemplaren van Eupithecia haworthiata Dbld. (isogrammaria H.-S.) 

tussen 18 en 21 juli 1963; en twee exemplaren van Chloroclystis coronata Hb. 

op 10 juli 1959 en 4 augustus 1963 gevangen. Eerstgenoemde soort had ik nooit 

eerder in goede zomers aldaar gevangen. 

II. Microlepidoptera (op één soort na, alle te Amerongen gevangen). 

1. Een exemplaar van Cr ambus dumetellus Hb. op 15 juli 1963 gevangen. 

2. Een exemplaar van Glyptoteles leucacrinella Z. op 8 juli 1957 te Meerssen 

gevangen. Dit zeldzame, tevens zeer lokale dier, is erg afgevlogen en veroorzaakte 

vele moeilijkheden bij de determinatie. Mijn dank ben ik aan de heer Helmers 

verschuldigd, die een genitaalpreparaat ervan maakte. 

3. Vier exemplaren van Steganoptycha diniana Gn., tussen 3 en 6 augustus 

1963 gevangen. Vele jaren geleden ontdekte ik deze soort (op dezelfde plaats 

gevangen), als nieuw voor onze fauna. 

4. Vele exemplaren (waarvan één vertoond) van Gelechia rhombella Schiff, 

in juli en augustus gevangen. Al weer een soort, die deze laatste slechte zomer 

zeer talrijk was, terwijl hij in vroegere mooie zomers sporadisch werd waargeno¬ 

men. 

5. Een exemplaar van de zeer zeldzame soorten Xy stop hora lutulentella Z. en 

Haplotinea insectella F. {misella Z.), beide resp. op 5 augustus en 29 juli 1963 

gevangen. 

III. Een nieuwe soort voor onze fauna. 

Een exemplaar van Phalonia sanguisorbana H.-S. (z= Conchy lis sanguisorbana) 

(Staudinger-Rebel, Katalog, nr. 1705) op 5 november 1963 op bloemen van 

Sanguisorba officinalis uit Herkenbosch ei. gekweekt door de heer Elfferich. 

Hij verkreeg slechts één imago hieruit (ongetwijfeld een vervroegd exemplaar), 
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thans in ’t bezit van de heer Lucas. Ik vertoonde dit dier op diens verzoek als 

nieuw voor de Nederlandse fauna. 

IV. Een exemplaar van Entephria cyanata Hb. op 8 juli 1963 op de Col de la 

Forclaz, 1527 m hoog (Helvetia) gevangen. Deze mooie spanner is verbreid in de 

Alpen, vooral in sparrenbossen. 

Summary 

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

in the Netherlands in 1963 and previous years, one of which is new to the Dutch 

fauna. 

Amsterdam-Zl, Saxen Weimarlaan 22. 

Pochon, Hans, Coleoptera Buprestidae. Insecta Helvetica, Fauna, Bd. 2, 89 pp., 174 figs., 

1964. Prijs Zw. Fr. 11,50. Te bestellen bij de: Bibliothek der Schweizerischen Entomolo- 

gischen Gesellschaft, Leonardtstrasse 33, Zürich. 

Het hier te bespreken werkje over de prachtkevers maakt deel uit van een betrekkelijk 

nieuwe serie publicaties over de entomologische fauna van Zwitserland. Het is het tweede 

deel in de reeks „Fauna”, waarin determinatietabellen en beschrijvingen zijn opgenomen. 

Het eerste deeltje, in 1959 verschenen, behandelde de Plecoptera (auteur J. Aubert). De 

andere reeks in dezelfde serie bevat de „Catalogi”, waarvan het eerste deel (F. G. A. M. 

Smit, Siphonaptera) in het eind van dit jaar zal verschijnen. Deze reeksen vormen een wel¬ 

kome aanvulling op de literatuur over Middeneuropese insekten, daar ze immers het gebied 

overbruggen tussen dat wat bestreken wordt door de Faune de France, Tierwelt Deutsch¬ 

lands, Catalogus Faunae Austriae, enz. 

Het boekje van Pochon bevat determinatietabellen en beschrijvingen van geslachten (21) 

en soorten (82) van de Zwitserse Buprestiden. Bijna alle soorten zijn in goede lijntekeningen 

afgebeeld, terwijl verscheidene kenmerken door eenvoudige omtrektekeningen worden ver¬ 

duidelijkt. Er zijn hoofdstukken over de morfologie, larven, biologie, schade, „Urgeschicht- 

liches”, en geografische verbreiding. Deze algemene hoofdstukken bevatten weinig oorspron¬ 

kelijke gegevens: ze zijn, zoals ook wordt vermeld, grotendeels ontleend aan Théry, Heer, 

enz. Ook de statistische gegevens in het laatstgenoemde hoofdstuk, over de geografische ver¬ 

breiding van de Buprestidae in de verschillende deelgebieden van Zwitserland, leveren niet 

veel nieuwe gezichtspunten. 

Enkele steekproeven toonden aan, dat er met de tabellen en de beschrijvingen redelijk te 

determineren valt. Het boekje bevat ook korte beschrijvingen van een tiental prachtkevers, 

waarvan het voorkomen in Zwitserland twijfelachtig is. Ik mis een vermelding van enkele 

soorten die elders in Europa wel eens zijn ingevoerd, zoals bijvoorbeeld bij ons enkele Bu- 

prestis-soorten. Is dit voor Zwitserland nooit vastgesteld? 

Het boekje besluit met een literatuurlijst, een register, en een opgave van de inhoud. 

J. T. Wiebes, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. 

Flora og Fauna 70, Heft 1, maart 1964. Op plaat 1 geeft K. Juul (de auteur van het ;; 

bekende Deense Eupithecia-boek) een zevental uitstekende afbeeldingen van de rups van ij 

Lemonia dumi L. in verschillende stadia. 

H. K. Jensen vermeldt op p. 26 als nieuw voor de Deense fauna Niditinea piercella 

Bentinck met afbeeldingen van de genitaliën. Hij geeft de volgende synonimie: N. piercella 

Bentinck 1935 = ignotella Zagulajev 1956 = distinguenda Petersen 1957. — Lpk. 


