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Op de 91e Wintervergadering van 22 februari 1959 demonstreerde ik de 

volgende Lepidoptera, welke, ondanks de zeer slechte zomer van 1958, nog van 

enige betekenis voor de Nederlandse fauna zijn; verder nog één exemplaar van 

1951: 

I. Een exemplaar van Amathes agathina Dup. in augustus 1951 op Terschelling 

gevangen. Dit exemplaar kreeg ik welwillend van Dr. P. F. Baron van Heerdt, 

afkomstig van het Biologische station op dat eiland. 

II. De volgende soorten zijn alle afkomstig uit Amerongen, aldaar in 1958 op 

licht gevangen. 

a. Een exemplaar van Hadena confusa Hfn. (Dianthoecia compta Schiff.), 

7 juli. 

b. Twee zeer fraaie en scherp getekende exemplaren van Euxoa tritici L. op 

17 augustus gelijktijdig gevangen. Ze zijn geheel afwijkend van de vormen die ik 

veelal tevoren aangetroffen had en tevens aanmerkelijk groter. Opvallend is ook, 

dat ik tritici nooit eerder te Amerongen had gevangen. Na vergelijking in de 

collectie van het Entomologisch Museum te Amsterdam, houd ik deze voor forma 

ni gr o-fus ca Esper. 

c. Een exemplaar van Zand o gnat ha tarsiplumalis Hb., 9 juli. 

d. Een exemplaar van Peribatodes secundaria Hb., op 14 juli gevangen en wel 

voor ’t eerst in deze omgeving. 

e. Twee zeer fraaie exemplaren van Euzophera juliginosella Hein., op 9 en 

14 juli gevangen. 

f. Twee exemplaren van Tortrix paleana Hb. op 5 juli gevangen; een overigens 

zeer lokale soort. 

g. Twee exemplaren van Gelechia rhombella Schiff., 14 juli, eveneens zeer 

lokaal. 

h. Zeven exemplaren van Coleophora flavipennella H.-S., op 9, 10 en 14 juli 

gevangen. Merkwaardig dat deze zeldzame soort juist gedurende de slechte zomer 

van 1958 zo veelvuldig optrad, terwijl de gewonere Coleophora-soorten bijna niet 

te bekennen waren. 

i. Een fraai exemplaar van Elachista poae Stt, 9 september. 

j. Twee exemplaren van Nepticula carpinella Hein., 21 en 22 augustus. 

k. Een af gevlogen doch nog herkenbaar exemplaar van de zeldzame Nepticula 

decent ella H.-S., 9 juli. Een fraai exemplaar van deze soort liet ik mede rondgaan 

ter vergelijking, afkomstig uit Overveen, toen ik indertijd deze soort als nieuw 

voor onze fauna ontdekte. De rups leeft in de zaden van Acer pseudoplatanus. 

Summary 

Review of Macro- and Microlepidoptera, mainly caught during 1958, which 

are rare or interesting species for the fauna of the Netherlands. 

Kasteel Amerongen. 


