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Bijzondere Lepidoptera en een nieuwe soort voor de 

Nederlandse fauna 

door 

G. A. BENTINCK 

Op de 93e Wintervergadering van 26 februari 1961 demonstreerde ik de vol¬ 

gende Lepidoptera, waaronder één nieuwe soort voor onze fauna: 

I. Macrolepidoptera: 

1. Een $ exemplaar van Poecilocampa populi L. op 25 oktober I960 te Ame- 

rongen gevangen. 

2. Een exemplaar van Amathes sexstrïgata Hw. (umbrosa Hb.); een van 

Celaena leucostigma Hb., f. intermedia-flavo Tutt; en een van Luperina testacea 

Schiff., f. nigrescens Tutt, alle drie op 28 augustus I960 te Amerongen gevangen. 

3. Drie exemplaren van Mythimna l-album L., op 12, 13 en 24 september 

I960 te Amerongen gevangen. 

4. Drie exemplaren van Arenostola pygmina Hw. (fulva Hb.), eind aug. en 

sept. I960 te Amerongen gevangen. 

5. Een exemplaar van Cirrhia ocellaris Bkh., op 22 september I960 te Ame¬ 

rongen gevangen. 

6. Een exemplaar van Schrankia cost aestri galis Stph., op 28 augustus I960 te 

Amerongen gevangen. 

7. Een exemplaar van Parascotia fuliginaria L., op 3 augustus I960 te Ame¬ 

rongen gevangen. 

8. Enige exemplaren van Hydrelia flammeolaria Hufn. {luteat a Schiff.) op 

17 en 18 juni i960 te Denekamp gevangen. 

9. Een exemplaar van Coenotephria sagittata F. en een van Anticollix sparsata 

Tr., beide op 18 juni I960 te Denekamp gevangen. 

II. M i c r o 1 e p i d o p t e r a : 

1. Een exemplaar van Myelois ceratoniae Z. op 29 mei I960 te Amerongen 

gevangen, nieuw voor de Nederlandse fauna (zie: Proc. Zool. Soc. London 113 

(3). 68 en 87, Plaat III, fig. 18; en pag. 71 voor tekening aderstelsel, 1943). De 

soort leeft als rups o.a. in okkernoten, welke bomen voorkomen dicht bij de 

plaats waar dit exemplaar gevangen werd. 

2. Een exemplaar van Cnephasia communana H.S., op 26 juni 1958 in het 

Natuurreservaat Molenven gevangen. Deze soort, tot nog toe weinig waargeno¬ 

men. moet beslist meer voorkomen, vliegt vroeger dan Cn. chrysantheana Dup., 

en de voorvleugels zijn puntiger. 

3. Een exemplaar van Epiblema pjlugiana Hw., op 26 aug. I960 te Amerongen 

gevangen. 

4. Een exemplaar van Epiblema trigeninana Stph., een van Olethreutes bifas- 

ciana Hw. en een van Eid op basia messin giella F.R., alle op 18 juni I960 te 

Denekamp gevangen. 

5. Een exemplaar van Cerrostoma scabrella L., op 29 juli I960 te Meerssen 

gevangen. 
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6. Een exemplaar van Psoricoptera gibbosella Z., op 11 sept. I960; een van 

Gelecbia scalella Sc. op 16 mei I960; en een van Gelecbia mulinella Z. op 3 

aug. I960, alle drie te Amerongen gevangen. 

7. Een exemplaar van Gelecbia obsoletella F.R., op 19 juli 1934 te Amster¬ 

dam gevangen (in mijn collectie destijds verkeerd gedetermineerd). Dit is het 

tweede inlandse exemplaar. Het eerste ving ik op 26 juni 1957 op Terschelling. 

8. Een exemplaar van Xy stop bora lutulentella Z., op 5 juni I960 te Ameron¬ 

gen gevangen. 

9. Een exemplaar van Rbinosia formosella Hb., op 29 juli I960 te Meerssen 

gevangen. 

10. Een exemplaar van Coleopter a prunifoliae Doets, op 3 aug. I960 te Ame¬ 

rongen gevangen. 

Summary 

Rarer and more local species of Lepidoptera, taken in different localities in 

the Netherlands in I960. Myeolois ceratoniae Z. is new to the Dutch fauna. 

Amsterdam-Z. 1, Saxen Weimarlaan 22. 

Macrolepidoptera in I960 

door 

T. H. VAN WISSELINGH 

Zoals steeds wil ik u weer een kort overzicht geven van de belangrijkste vang- 

stem in het afgelopen vangseizoen (I960). De eerste helft van I960 was, wat 

betreft het aantal waargenomen soorten, vrij normaal. Dit aantal soorten schom¬ 

melde tot 15 juni ongeveer om het gemiddelde van de jaren 1946—1956; op 1 

juli lag het daar zelfs belangrijk boven, nl. 288 tegen 245 gemiddeld (hoogste 

aantal in 1952, nl. 302). Daarna was de vangst veel slechter, zodat het in I960 

totale aantal waargenomen soorten beneden het gemiddelde van de jaren 1946— 

1956 bleef, nl. 435 tegen 450 gemiddeld. 

Zeldzame in I960 waargenomen soorten: 

Eupitbecia venosata F. Van deze soort, welke tot nu toe alleen uit Zuid- 

Limburg bekend is, ving ik op 14 juni een exemplaar op licht te Aerdenhout. Ik 

heb mij bij deze vangst af gevraagd, of het mogelijk zou kunnen zijn, dat ik deze 

soort zelf in Aerdenhout had geïmporteerd, doordat ik vele jaren zaaddozen van 

de witte silene waarin de rups leeft en vaak verpopt, uit Zuid-Limburg heb mee- 

gebracht en na het uitzoeken in mijn tuin heb gedeponeerd, zodat daar vrij grote 

oppervlakten met de voedselplant zijn begroeid. Hiertegen pleit, dat ik in 1959 

geen zaaddozen uit Limburg heb meegebracht, zodat indien ik zelf een popje in 

mijn tuin zou hebben gebracht, de soort minstens 2 jaar in Aerdenhout zou heb¬ 

ben standgehouden. Voorts wijkt het gevangen exemplaar van de Zuid-Limburgse 

af, doordat de zwarte lijnen veel smaller zijn en zelfs gedeeltelijk ontbreken. 


