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Peribatodes secundaria Hb. Appelscha; Al cis repandata L. Appelscha; Serraca 

punctinalis Scop. ; Aethalura punctulata Schiff. 

Gnophos obscuraria Hb. Elsloo (1955 één exemplaar); Dy scia jagaria Thnbg. 

Elsloo, Oosterwolde; Perconia strigillaria Hb. 

Addendum bij correctie: Dasycampa rubiginea F., 8.V. 1963. 

Summary 
List of the principal Macrolepidoptera taken in the years 1952 up to and 

inclusive 1961 in the south-east corner of the province of Friesland. 

Oosterwolde, Mr. Verwerstraat 12. 

Bijzondere Lepidoptera voor de Nederlandse fauna 

door 

G. A. BENTINCK 

Op de 95e Wintervergadering van 10 februari 1963 demonstreerde ik de vol¬ 

gende Lepidoptera, waaronder vier nieuwe soorten voor onze fauna: 

I. Macrolepidoptera. 

1. Twee exemplaren van Miana furuncula Schiff, (bi coloria Villers), die ik 

voor forma antithesis Schultz houd, hoewel ik in vroegere jaren enkele exem¬ 

plaren ving, waarvan de franjehelft nog even lichter was; deze beide zijn in 

augustus 1962 te Amerongen gevangen. 

2. Eén exemplaar van Mythimna l-album L. op 2 oktober 1962 te Amerongen 

gevangen. 

3. Eén J1 exemplaar van Psyche crassiorella Brd. op 3 juli 1948 te Norg op 

licht gevangen. Jarenlang dorst ik dit dier niet definitief te vermelden, totdat de 

heer L. Sieder het verleden jaar met zekerheid als zodanig determineerde. Het 

eerst vermelde exemplaar was een $ e.l. 4 juni 1950 uit Zeist door de heer 

Gorter vermeld; doch het bovengenoemde <T was reeds twee jaren eerder ge¬ 

vangen. Tot op heden zijn deze twee de enige uit Nederland bekende exemplaren. 

4. Drie exemplaren van Solenobia fumosella Hein. en twee van Solenobia incon- 

spicuella Stt. Eeerstgenoemde blijkt thans wel na triquetrella de gewoonste Sole- 

nobia-soost te zijn in Nederland, terwijl de tweede zeer zeker de zeldzaamste is, 

waarvan tot op heden deze twee de enige uit ons land bekende exemplaren zijn, 

welke op 3 april 1932 en 10 april 1950 te Amerongen gevangen werden, en als 

zodanig door de heer Sieder werden gedetermineerd. N.B.: Bij het zoeken naar 

zakjes in ’t voorjaar, en wel vooral op dennen, naar Solenobia (Siederia) pineti 

Zeiler, moet men vooral letten op de vormen dezer zakjes en hoe ze hangen, pal 

tegen de stam of onder een hoek. In ’t eerste geval zijn het meestal geen Psychiden, 

doch Narycia monilifera Geoffr. (een Tineide). Ontvangen zakjes uit Montfort 

leverden alle exemplaren van deze laatste soort. 

II. Microlepidoptera. 

1. Eén exemplaar van Nemophila noctuella Schiff, op 14 augustus 1962 te 

Amerongen gevangen, een bekende trekvlinder. 
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2. Acht exemplaren van de zeer zeldzame Plutella megapterella Bentinck tussen 

27 juli en 4 augustus 1962 te Amerongen gevangen. Voorheen ving ik deze trek- 

vlinder, waarvan maar weinig exemplaren bekend zijn, zo gemiddeld één om de 

4 à 5 jaren. 

Plutella maculipennis Curt, is onze gewone soort. 

3. Eén exemplaar van Gero stoma scabrella L. op 26 september 1962 te Ame¬ 

rongen gevangen. Voorheen ving ik deze zeldzame soort slechts te Meerssen. 

4. Eén exemplaar van Gelechia (Uta) solanella B. op 9 augustus 1962 in de 

vrije natuur te Amerongen gevangen. Tot op heden werd deze soort, op een 

paar gevallen na, alleen verkregen uit geïmporteerde aardappelen. 

5. Eén exemplaar van de zwarte vorm van Lyonetia clerkella L. op 27 septem¬ 

ber 1962 te Amerongen gevangen. 

6. Eén exemplaar van Borkhausenia form os el la Schiff, op 20 augustus 1962 

te Amerongen gevangen. 

7. Eén exemplaar van Epermenia illigerella Hb. op 4 september 1962 te Ame¬ 

rongen gevangen. Dit exemplaar is zo afwijkend van vroeger door mij gevangen 

exemplaren, dat de determinatie zeer lastig was. Aan Dr. Diakonoff ben ik 

dank verschuldigd voor zijn behulpzaamheid in dit moeilijke geval. 

III. Vier nieuwe Microlipidoptera-species voor de Nederlandse fauna. Deze ver¬ 

melding geschiedt op verzoek van de heer Lucas, die de soorten ving. 

1. Eén exemplaar van Eucosmia (Semasia) metzneriana Fr. (2043) op 18 juni 

I960 te Thull (Z.L.) gevangen, (det Lucas, bevestiging Diakonoff). 

2. Eén exemplaar van Spatalistis (Tortrix) bifasciana Hb. (1570) op 7 juli 

I960 te Gortel gevangen, (det. Diakanoff). Deze soort volgt in Staudinger 

direct op Tortrix conwayana F., en behoort thans tot het tropische geslacht Spatalis¬ 

tis, dat ook nieuw is voor Nederland. De genitalia zijn zeer karakteristiek (zie 

Pierce, t. IX). 

3. Eén exemplaar van Mompha (Laverna) conturbatella Hb. (3576) op 8 juli 

1962 te Gortel gevangen, (det. Lucas, bevestiging door mij). 

4. Eén 9 exemplaar van Ptochennusa (Aristotelia) paupella Zeiler (2880), 

1 september 1961 te Oostvoorne gevangen (een Zuideuropese soort), door Dia¬ 

konoff gedetermineerd, hetgeen zeer gecompliceerd was, daar het aderstelsel hier¬ 

voor ook grondig onderzicht moest worden. Ik ben Dr. Diakonoff veel dank ver¬ 

schuldigd voor zijn verleende hulp en bereidwilligheid met het determineren van 

drie van deze vier nieuwe soorten voor onze fauna. 

Summary 

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

ties in the Netherlands in 1962 and previous years, of which the four last men¬ 

tioned species are new to the Dutch fauna. 

Amsterdam, Z. Saxen Weimarlaan 22. 

Afdeling Noord-Holland en Utrecht. De vergaderingen zullen plaats vinden op 2 

oktober, 27 november, 29 januari en 4 maart, telkens des avonds om 8 uur in Hotel 

Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. W. J. Kabos, Secretaris. 


