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f. grisescens nov. Grondkleur van de voorvleugels grijsbruin. Holotype: 

Bergeijk, $ , 1.IX. 1962. 

Ground colour of the fore wings grey-brown. 

Tholera cespitis Schiff., f. clausa nov. Op de bovenzijde van de voorvleugels 

raken de eerste en de tweede dwarslijn elkaar aan de binnenrand. Holotype: $ , 

Bergeijk, 30.VIII.196l. 

The antemedian and the postmedian on the upper side of the fore wings touch each 

other at the inner margin. 

Mythimna conigera Schiff., f. semiconfluens nov. De ronde vlek en de niervlek 

smal met elkaar verbonden. Holotype: Wij Ire, $ , 27. VIII. 1945. 

The orbicular and the reniform connected by a narrow isthmus. 

Mythimna ferrago F. (lythargyria Esper), f. striata nov. Bovenzijde voorvleu¬ 

gels: de lichte middenstip staat in een zwartachtige streep, die zich wortelwaarts 

verder uitstrekt dan franjewaarts. Holotype: Aerdenhout, $ , 9.VII.1960. 

Upper side fore wings: the pale discal spot stands in a blackish line, which extends basad 

farther than distad. 

Mythimna straminea Tr., f. nigrolinea nov. Van de bovenkant van de middencel 

loopt een zwarte streep naar de corresponderende zwarte stip van de postdiscale 

rij. Holotype: Aerdenhout, $ , 8.VII.1952. 

On the upper side of the fore wings is a black line from the upper side of the cell to the 

corresponding point of the postdiscal row. 
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Een taaie Noctua pronuba (Lep., Noctuidae). Bij het nazien van de vangst uit een der 

vanglampen op Schouwen, welke in een verzenddoosje tussen watten was verpakt, bleek 

één van de vele pronuba s nog springlevend te zijn. Op zichzelf geen opzienbarend feit, er 

komen wel eens dieren bij, die niet lang genoeg in de cyaanpot hebben vertoefd. In dit 

geval echter was er sprake van een onbegrijpelijke levenskracht. De vangst werd nl. op 

23 oktober ingepakt en door mij op 14 november nagezien! Dit dier had dus drie weken, 

zonder opname van vocht, tussen de watten gelegen en zich blijkens de zuiverheid ervan 

practisch niet bewogen, het was een onbeschadigd wijfje! Na een behandeling met tetra- 

chloorethaan en cyaankali en drie weken bewegingloos vasten nog zo monter te kunnen 

wegvliegen, is een opmerkelijke prestatie die te denken geeft! 

W. J. Boer Leffef, Rijks Instituut Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het 

Natuurbehoud (R.I.V.O.N.), Bilthoven. 


