
PORPHYRINIA OSTRINA HB. 137 

De Nederlandse vondst is dus de vroegste. In 1958 was ostrina blijkbaar al vroeg 

op pad, getuige ook de in de vorige alinea ter sprake gebrachte Oostenrijkse 

vangst, twee dagen eerder. 

Van Porphyrinia ostrina zijn een aantal in kleur en tekening nogal uiteenlopen¬ 

de vormen bekend. Het exemplaar van Overveen behoort tot een vorm, die door 

Warren in Seitz (1914, pl. 51-d, vierde figuur van links) als ostrina is afge- 

beeld. Dit is echter niet de vorm, die Hübner in zijn Samml. Europ. Schmett. 

Noctuae onder no. 399 afbeeldt. Hübner heeft hier zonder twijfel de vorm voor 

ogen gehad, waarvan de voorvleugels sterk purper getint zijn en die, voor zover 

het materiaal in de collecties van de heer Caron en van het Zoölogisch Museum 

te Amsterdam een representatief beeld geven van de verhoudingen der vormen, 

ten opzichte van de vorm, waartoe ons Nederlandse exemplaar behoort, bepaald 

in de minderheid is. Als no. 648 geeft Hübner voorts nog de figuur van een 

donkere ostrina, die ik niet zonder meer kan huisbrengen, mogelijk heeft hier een 

exemplaar van de vorm, die in Seitz op de hierboven geciteerde plaats werd 

afgebeeld, model gestaan. Meermalen werden vermoedens over het optreden van 

seizoensdimorfie geuit. De vormen ostrina Hb. en aestivalis Gn. zouden in de 

voorzomer vliegen en carthami Frr. zou de herfstvorm zijn. In grote lijnen gaat 

dit bij het veertigtal dieren, dat zich in de schitterende collectie-CARON bevindt, 

wel op, maar uitzonderingen zijn er genoeg om twijfel aan deze opvatting toe 

te laten. 

De rups leeft volgens Lhomme (l.c.: 294) op Carlina vulgaris en corymb osa, 

op Echinops ritro en sphaerocephalus, maar zou niet op Helichrysum angustifolium 

voorkomen, zoals door Spuler (l.c.) werd opgegeven. In Nederland komt Carlina 

vulgaris vooral in de kalkrijke duinen en in Limburg voor, de beide genoemde 

Echinops-soorten worden hier wel als sierplanten gekweekt. Carlina corymbosa 

en Helichrysum angustifolium komen in Nederland niet voor. 

Summary 

The first Dutch specimen of Porphyrinia ostrina Hb. was caught at Overveen 

(prov. of North-Holland) in the night of May 24-25, 1958. 

The distribution and variation are discussed and a map is given of the localities 

in N.W.-Europe known to the writer. 

Zeldzamere Coleoptera. Claviger longicornis Müll. In augustus 1947 vond ik een 

exemplaar van deze soort op het landgoed Hoekelum te Ede in een nest van Lasius, dat 

op een leemachtige heuvel gelegen was. Ik slaagde er echter niet in later de soort weer 

op deze vindplaats terug te vinden. 

Everts vermeldt de soort o.a. van Kleef. Het is dus niet zo verrassend, dat hij op 

ongeveer dezelfde geografische breedte als in de Rijnprovincie buiten Limburg gevonden werd. 

Corymbetes pectinicornis L. Eind april 1945 een $ te Norg. Everts (1 : 122) geeft 

de soort alleen van Limburg, later (3 : 338) ook van Hoogeveen. De vondst bij Brummen 

wordt door de twee vangsten in het noorden nog waarschijnlijker. 
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