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ginosana H.S., Semasia citrana Hb., Epiblema expallidana Hw., Bactra jurfurana 

Hw., Bryotropha similis Stt, Stathmopoda pedella L., Coleophora deauratella Z., 

Col. laripennella Zett, Col. caespititiella Z., Elachista biatomella Stt. en O poste ge 

salaciella Tr. 

n. Ten slotte een exemplaar van Saturnia pyri Schiff, op 2 augustus 1957 te 

Amerongen gevonden in de auto van de Nederlandse militaire attaché uit Ankara, 

die reeds drie weken met verlof in Nederland was, in welke auto hij gereisd had 

via de Balkan, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. Het is niet mijn bedoeling 

deze soort als nieuw voor de Nederlandse fauna te beschouwen, aangezien het 

niet bekend is waar dit dier binnen de auto gevlogen is, doch zeer waarschijnlijk 

in Turkije of onderweg naar Nederland. Ter Haar maakt melding van twee ge¬ 

vallen van vangsten uit Nederland, n.l. uit Noordwijk en uit de Baronie van 

Breda, vermeld in de Bouwstoffen 1 : 9 en 1 : 240, doch de juistheid hiervan is 

niet meer na te gaan. 

Summary 

Discussion of a number of Macro- amd Microlepidoptera, most of them rare, and 

5 new for the Netherlands fauna. 

Kasteel Amerongen. 

Over enige afwijkende exemplaren van Macrolepidoptera 

door 

S. R. DIJKSTRA 

Op de 90e Wintervergadering demonstreerde ik de volgende merkwaardige 

vlinders: 

a. Een gynandromorf exemplaar van Plebejus argus L., helaas tamelijk af ge vlogen; 

links voor- en achtervleugels van een $ , rechts beide vleugels als van een $ . 

b. Een geheel zwarte vlinder, die Lymantria dis par of Lym. monocha kan zijn. 

Volgens Ter Haar behouden de zwarte ex. van monacha een witte halskraag 

en kop. Bij het bewuste exemplaar, een $ , zijn beide echter zwart, waarom ik 

aannam dat het een dispar zou zijn (de heer Lempke constateerde evenwel 

tijdens de vergadering, dat het een zeldzame vorm van L. monacha L. is). 

c. Een melanistisch exemplaar van Phigalia pedaria Fabr., $ met zwartgroene 

vleugels, waarvan de aderen koolzwart zijn bestoven. Waarschijnlijk is dit de 

var. monacharia Stgr., jarenlang uitsluitend in Engeland aangetroffen, doch in 

1949 ook in Z. Limburg gevonden. 

Summary 

Description of a gynandromorphic specimen of P. argus L. (left $ , right $ ), 

of a rare form of L. monacha L., and of a melanistic specimen of Ph. pedaria F. 

Zutphen, Ruysdaelstraat 16. 


