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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 mid- 

den-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. 
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c. Coenotephria sagittata F. Naar deze soort, waarvan de rups uitsluitend leeft 

van de zaadtrossen van poelruit, Thalictrum flavum L., had ik al jaren tever¬ 

geefs gezocht. In 1956 vond ik bij toeval een enige mm groot rupsje. Een hand¬ 

vol meegenomen zaadtrossen bleek later ongeveer 250 rupsjes te bevatten ! De 

soort is erg lokaal, is trouwens in geheel Noord- en West-Europa een zeldzaam¬ 

heid, en was tot nog toe niet uit het noorden van ons land bekend. 

2. Twee afwijkende vormen van dagvlinders, t.w.: 

a. Aporia crataegi L., f. suf fusa Tutt, waarbij de zwarte beschubbing zich over een 

groot deel van de vleugels heeft uitgebreid. 

b. Fabriciana niobe L., f. pelopia Borkh. Gezien de grote zeldzaamheid is dit 

waarschijnlijk een recessieve vorm. 

3. Twee zeldzaamheden uit de duinen, nl.: 

a. Sphecia crabroniformis Lewin, een zeer lokale soort. 

b. Scopula emutaria Hb., een spannertje, dat hier en daar in de duinen voor¬ 

komt. 

4. Enkele Heliothis-soorten, nl: 

a. peltigera Schiff., gevangen op Vlieland. 

b. obsoleta F. (armigera Hb.), gekweekt uit een rups, gevonden bij Leeuwarden 

op tomaat. Deze soorten heten erg op elkaar te gelijken. Met de meeste dieren, die 

hier worden gevangen en die hier uiteraard nogal afgvlogen arriveren, zal dit 

inderdaad wel het geval zijn. Tussen deze afgevlogen peltigera en gekweekte 

obsoleta is het verschil echter wel erg groot. 

c. dipsacea L., een soort, die in de duinen vrij geregeld voorkomt. 

d. maritima De Grasl., in de heidestreken in het Z.O. van ons land een geregelde 

verschijning, echter pas de laatste jaren ook uit de duinen bekend. 

5. Enkele Macro-Psychiden. 

a. Acantopsyche atra L. (opacella H.S.), tot nog toe zeer sporadisch in een enkel 

ex. uit ons land vermeld. In 1949 vond ik enkele ledige zakken tussen Norg en 

Roden. Pas in 1954 gelukte het mij een aantal „bewoonde” zakken, waaronder 

enkele $ $ , te verzamelen. Van deze heb ik de soort ab ovo gekweekt. 

b. Pbalacropteryx graslinella Bsd., een zeer lokale soort, die in het N. misschien 

wat meer voorkomt dan in de rest van het land. Kenmerkend voor deze soort is 

de overdwarse bevestiging van het voor de zak gebruikte materiaal. Tevens wordt 

algemeen als kenmerk voor de rups opgegeven, dat de zak dicht bedekt is met 

wollig spinsel. Dit geldt naar mijn ervaring echter alleen, nadat de rups de zak 

ter verpopping heeft vastgesponnen. Zakken, waarin zich nog rupsen bevinden, 

zijn nl. niet met spinsel bedekt. 

6. Een serie exemplaren van Hydraecia lu cens Frr., een tot nog toe lokale soort, 

die echter in het Fochteler Veen (hoogveen!) een zeer gewone verschijning is op 

de lamp en op bloeiende Molinia coerulea Moench. Ook in de „Oude Venen” 

(laagveen) werd één exemplaar gevangen. 

Summary 

Discussion of various species of Macrolepidoptera which are of interest to the 

Netherlands fauna. 

Leeuwarden, Robert Kochstraat 25. 


