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We merken hierbij op, dat in de „Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera” 

van B. J. Lempke opgegeven wordt, dat de vlinders vliegen van l.V tot l.IX. 

In 1956 bleek deze vliegtijd zich uit te breiden tot 10.X! 

Vluchtgegevens van de te Hoorn gevangen soorten zijn voor belangstellenden 

bij mij ter inzage verkrijgbaar. 

Summary 

In the article the Macrolepidoptera are discussed taken by means of a M.V. 

lamp at Hoorn (province of North Holland) in the years 1954—1956. 

In the first part the numbers of species (’’soorten”) and specimens (’’indivi¬ 

duen”) taken in these years are given. In the faunistical data the species are 

mentioned which are of particular interest for this locality (principally clay soil, 

used for the greater part for horticulture and fruit-growing). 

Finally a table is given showing the numbers of Biston betularius L. caught 

with the lamp, divided into black (’’zwart”) and pale ’(’licht”) forms. In the 

latter group the typical specimens as well as those belonging to f. insularia 

Thierry Mieg are included. 

Hoorn, Draafsingel 36. 

Narycia monilifera Geoffroy (Lep., Tineidae). Bij het verzamelen van zakjes van So¬ 

lenobia in het voorjaar heeft men nogal eens kans ook zakjes van deze zwarte witgebande 

Tineide in handen te krijgen. De zakjes hiervan zijn kleiner dan die van de meeste Soleno- 

bia's, zonder scherpe randen en grijsachtig groen van kleur. Het lijkt me, dat de Narycia's 

sterker (of gemakkelijker te kweken) zijn dan de Solenobia s. De kweekres ul taten van 1961 

wijzen tenminste in deze richting. De heer Van Aartsen was zo vriéndelijk zakjes voor me 

mee te brengen o.a. van Wolfheze en Valkenswaard. Terwijl de Solenobia-zakjes geen en¬ 

kele vlinder opleverden (en ik daardoor ook niet weet, tot welke van de drie in aanmerking 

komende soorten met donkere zakjes ze behoorden), verschenen er wel verschillende Nary¬ 

cia s. Aan de manier van bewaren ligt het verschil niet, want ze zaten alle in dezelfde 

doosjes. — Lpk. 

Afdelingsvergaderingen. De afdeling Noord-Holland en Utrecht zal dit winterseizoen 

vergaderen op 27 september, 29 november, 24 januari en 7 maart, telkens om 8 uur 

’s avonds, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. , 

W. J. Kabos, Secretaris. 

Kaarten van Europa. — De blanco kaarten van Europa kunnen nu besteld worden bij de 

Bibliotheek. De prijzen zijn als volgt: 10 ex. ƒ 1,25; 100 ex. ƒ 11.—; 1000 ex. ƒ 105.—. 

Portokosten extra. Proefex. gratis. Over de kaarten van Nederland' en het aangrenzende 

gebied volgt nog een nadere mededeling. — Jeekel. 

Aangeboden. Schnack, Het wondere leven der vlinders, ƒ 2,50; Snellen van Vollen¬ 

hoven, De insecten, hunne gedaanteverwisseling en levenswijze ƒ 2,—; OUDEMANS, De 

Nederlandsche insecten, ƒ 12,50; Kruis, Planten zoeken, ƒ 0,50; J. O’brien, Orchids, ƒ0,50; 

Rickatson Dykes, Irises, ƒ 0,50. 

Te bevragen bij de Bibliotheek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O. Binnen een week geen 

antwoord, dan verkocht. 

Vacature. Ten spoedigste gevraagd een preparateur voor vacature Laborant A. 

Sollicitaties aan: Administratie Laboratorium voor Entomologie, Binnenhaven 7, Wage¬ 
dingen. 


