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Bijzondere Lepidoptera 

door 

G. DIJKSTRA HZN. 

Op de 93e wintervergadering demonstreerde ik de volgende Microlepidoptera: 

1. Aphomia gularis Z. Een exemplaar, gevangen te Leeuwarden op 10 juli 

1959. Dit ex. zat in de tuin tegen de buitenmuur van de garage, in de schaduw. 

Deze soort werd door Dr. A. Diakonoff in november 1936 in een pakhuis van 

gedroogde zuidvruchten te Amsterdam ontdekt (Tijdschr. Entom. 81: LI). Dit 

is het eerste in de vrije natuur aangetroffen exemplaar. 

2. O let hr eut es tiedemanniana Z. Een exemplaar, gevangen te Wolvega 22 juni 

1959. Dit is het tweede uit ons land bekende exemplaar. Liet eerste werd door 

Dr. Lycklama à Nijeholt te Nijmegen bemachtigd. Zie Tijdschr. Entom. 78: 

XXIII, 79: 201, 207—208. 

3. Olethreutes bifasciana Hw. Een exemplaar, gevangen te Beetsterzwaag op 

5 juni 1959. 

4. Acleris shepherdana Stph. Een exemplaar gevangen te Eernewoude op 9 sep¬ 

tember 1955. Het eerste uit ons land bekende exemplaar werd gevangen te Kor- 

tenhoef op 9 augustus 1939; het tweede eerst op 17 augustus 1947, eveneens aldaar. 

Zie Tijdschr. Entom. 91 : XX. Daarna zijn er nog slechts enkele gevangen; zeer 

zeldzaam. 

5o Acleris lorquiniana Dup. Een exemplaar, gevangen te Wolvega op 11 juli 

1958. Deze soort werd door Ir. G. A. Graaf Bentinck als nieuw voor de Ne¬ 

derlandse fauna vermeld op de 82e Wintervergadering te Leiden (Tijdschr. 

Entom. 94: XV). 

6. Steganoptycha rubiginosana H. S. Door mij werden op 20 juni 1958 twee 

exemplaren op Vlieland gevangen, waarvan ter vergadering één getoond werd. 

7. Depressaria flavella Hb. Een exemplaar te Wolvega gevangen op 13 juli 

1960. Ook op 11 juli 1958 werd aldaar een exemplaar bemachtigd. 

Tenslotte dank ik de heer Bentinck nogmaals voor zijn hulp bij het op naam 

brengen van deze vlinders. 

Summary 

Some rarer Microlepidoptera, taken in the province of Friesland. 

Leeuwarden, Gerard Terborgstraat 7. 

Hydraecia petasitis Doubleday (Lep., Noctuidae). In Ent. Z. Frankfurt 71 : 165 (1961) 

schrijft R. Hinz, dat de jonge rupsen makkelijk te vinden zijn door op de bloeistengels 

van Groot Hoefblad (Petasitis) te letten. Van half tot eind mei bevinden de dieren zich 

in deze stengels, die niet mo-eilijk te herkennen zijn, doordat zulke stengels vroegtijdig 

verwelken. De jonge rupsen zijn makkelijk verder te kweken met bladstengels van de voed¬ 

selplant, doch moeten afzonderlijk gehouden worden, daar ze zich in gevangenschap als 

moordrupsen gedragen. De volwassen rupsen zijn van half juni tot in augustus in de wor¬ 

telstokken te vinden. — Lpk. 


