
114 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 23, 1. VI. 1963 

Literatuur 

Blote, H. C, I960, The genus Baeturia Stal as represented in New Guinea (Homoptera, 
Cicadidae). Zool. Meded., Leiden, 37 : 61—80. 

Doesburg Sr., P. H. van, 1959, Passalidae (Col.) en Syrphidae (Dipt.) van Ned. Nieuw- 

Guinea. Ent. Ber. 19 : 231—235. 

Gressitt, J. L., 1959, Longicorn beetles of New Guinea, I (Cerambycidae). Pacific Insects 

1 : 59—171. 

Schedl, K. E., 1962, Scolytidae und Platypodidae aus dem australisch-polynesischen Raum. 

Entom. Arb. Mus. G. Frey 13 : 72—78. 

Nunspeet, Nederland, Oranjelaan 28. 

Bijdrage tot de kennis van de Vlinderfauna in de 

Stichtse heuvelrug 

door 

A. J. GORTER 

Na mijn laatste mededeling over bovengenoemd onderwerp in 1958 zijn er 

slechts 4 soorten verschenen die aan de lijst kunnen worden toegevoegd. 

Van Atethmia centrago Hw. (xerampelina auct.) werden op 3.X. 1958 twee 

exemplaren aangetroffen in de moth-trap in mijn tuin en op 23.IX.1962 nog één 

exemplaar. Ik had de soort hier reeds lang verwacht, omdat in het lage land aan 

de andere kant van de weg Zeist—Driebergen, die de grens vormt tussen dit 

gebied en de heuvelrug, op enkele honderden meters van mijn woning, nog vrij 

uitgebreide essenbossen liggen. 

Eveneens in mijn tuin ving ik op 8.VIII. 1959 de trekker Syngrapha interroga- 

tionis L. 

Laphygma exigua Hb. op 14.X.1959. Gezien de vangdatum is het mogelijk, dat 

dit exemplaar behoort tot een zich hier ontwikkeld hebbende generatie. Tot slot: 

Psyche crassiorella Bruand (L. Sieder det). Het $ , dat op 4.VI.1950 verscheen, 

kwam tevoorschijn uit een kweek van een handvol zakjes van Psyche casta, die 

ik verzameld had op beukestammen in Austerlitz (Zeist) en werd, na reeds 

lange tijd door Lempke „verdacht'’ te zijn geweest, na tien jaar definitief ge¬ 

determineerd. Zie 9e supplement van de Catalogus der Nederlandse Macrolepi- 

doptera: 168, 1961. 

Summary 

Supplementary notes on the list of Macrolepidoptera taken in the hilly part of 

the province of Utrecht. 

Utrecht, Prinses Beatrixlaan 12. 


