TIPULIDE EN AGLAIS URTICAE
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Vangst van een zeldzame Tipulide op licht (Dipt.)
door
N. C. VAN DER VLIET

Op een vrij winderige avond, 10 juli 1958, ving ik te Arnhem een fraaie
Tipulide met wespachtig uiterlijk. Het kwam mij voor, dat ik een dergelijk exem¬
plaar nooit eerder had gezien.
Br. Theowald was zo vriendelijk deze langpootmug voor mij te determineren.
Het bleek een

$

van Flabellifera ornata Wiedemann te zijn, een interessante

vangst: het is het vierde Nederlandse exemplaar.
De soort schijnt alleen voor te komen tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar ko¬
men nl. de drie andere Nederlandse exemplaren ook vandaan: Laag-Soeren,
Rozendaal (G.), Arnhem.
De vliegtijd is juni en juli. Waarschijnlijk leeft de larve in beukemolm, hoewel
zij ook gekweekt is uit molm van een appelboom.
De soort komt over heel Europa voor, maar wordt weinig gevangen.
Summary
The fourth record of Flabellifera ornata in the Netherlands.
Nijmegen, Marie Curiestraat 6.

Een zeldzame vorm van Aglais urticae
door
N. C. VAN DER VLIET

Op 31 augustus 1958 trof ik te Heumen een perceel aan met een massale
vlucht van Aglais urticae L. Van 1 tot 13 september controleerde ik dit terrein.
In de eerste week ving ik drie gave exemplaren, welke behoren tot de f. ichnusioides de Selys (op 1, 4 en 6.IX).
Lempke is van mening hier met een zeldzame, maar vrijwel zeker erfelijke
vorm te doen te hebben {Tijdsehr. Entom. 99 : 215, 1956).
In de tweede week van september zag ik geen exemplaren meer van deze vorm.
Op 13 september van Aglais urticae sterk verminderd en afgevlogen.
Interessant is wel, dat door mijn vangsten het vermoeden, dat f. ichnusioides
erfelijk is, opnieuw is bevestigd.
Summary
Out of a big number of Aglais urticae 3 specimens have been captured belon¬
ging to the rare forma ichnusioides de Selys.
Nijmegen, Marie Curiestraat 6.

