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Summary
The year 1957 was very bad for lepidopterologists; the numbers of captured
species and the number of observed specimens per species have been lower than
in many foregoing years. The author gives an enumeration of interesting specimens
and capturing dates.
Aerdenhout, Vogelenzangseweg 22.

Hydraecia petasitis Dbld. reeds in 1946 in Nederland gevangen
door

G. F. WILMINK

Bij het lezen van de mededeling van W. J. Boer Leffef in Ent. Ber. 16 (1956):
18 over de vangst van het eerste Nederlandse exemplaar van H. petasitis Dbld.
herinnerde ik mij, dat zich onder de exemplaren van H. mie ace a Esp. in mijn col¬
lectie ook een ex. bevond, dat door zijn forsere bouw en donkere kleur zich onder¬
scheidde van de andere. Het dier ving ik te Goes op 4.VIII.1946 op licht.
Er bestond bij mij al lang twijfel of dit wel een micacea zou zijn. Daar ik geen
vergelijkingsmateriaal bezat, bleef het echter daarbij, tot ik de afbeelding in boven¬
genoemde publicatie zag. Alle twijfel werd weggenomen, toen de heer Boer
Leffef verleden jaar tijdens een bezoek aan Groningen de vlinder kon bekijken.

Hij bevestigde mij, dat mijn dier zonder twijfel een petasitis was.
Het eerste Nederlandse exemplaar van deze soort werd dus reeds in 1946 door
mij te Goes (Zld.) gevangen.
Summary
The first Dutch Hydraecia petasitis Dbld. was taken at Goes (prov. of Sealand)
on 4.VIII.1946.
Groningen, Gorechtkade 99B.

Opmerkingen over Nederlandse Macrolepidoptera
door

M. W. CAMPING

Onderstaand geef ik een overzicht van de vlinders, welke door mij tijdens de
90e Wintervergadering werden besproken:
I. Enkele minder algemene en zeldzame soorten uit het moerasgebied van midden-Friesland. Deze zijn grotendeels reeds vermeld in Ent. Ber. 15 : 192 (1954)
en 426 (1955).
Nieuwe ontdekkingen in dit gebied zijn de volgende:
a. Schrankia costaestrigalis Stph., komt door het gehele land verspreid op voch¬
tige plaatsen voor.
b. Tholomiges turfosalis Wocke, was tot nog toe hoofdzakelijk bekend van het
veen bij de St. Jansberg bij Piasmolen en uit de Kortenhoefse plassen.

