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Een nieuwe soort uit een oude collectie (Lep., Phalon.) 

door 

A. DIAKONOFF 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Volgens de uitspraak van wijlen onze goede vriend en medelid, Uyttenboo 

gaart „kan men nergens zo goed verzamelen als in een oude collectie” ! Velen 

zullen deze uitspraak als juist erkennen. Ik geloof ook zeker dat in onze oude 

collecties nog heel wat interessante soorten schuilen, die verkeerd gedetermineerd 

zijn. Zojuist hebben wij op deze vergadering een voorbeeld hiervan van de Heer 

Bentinck vernomen; onlangs heb ikzelf iets dergelijks ervaren. 

Van het Museum te Parijs kreeg ik een vreemde soort van de familie Phaloni- 

idae ter determinatie, die na veel hoofdbrekens en pas met de vriendelijke 

Foto’s Mus. Leiden 

Fig. 1. ,,Euxanthis” alternana Steph., een nieuwe soort voor de fauna, „Breda, Loopsch., $ , 

27.V.1882” (Coll. Heylaerts, Mus. Leiden, genit. prep. no. 2250). Fig. 2. ,,Euxanthis” 

straminea Hw., een nauw verwante, algemene, inheemse soort. „Breda, $ , 25.V.1874, Vid. 

Zeiler” (Coll. Heylaerts, Mus. Leiden, gen. prep. no. 2255). 

hulp van de Heer Klimesch te Linz geïdentificeerd is als „Conchylis” chamomil- 

lana Herr.-Schäff., een soort die nieuw zou zijn voor de fauna van Frankrijk. 

Het werd in Van, Ile de Levant, gevangen. Bij ons komt de soort niet voor. 

Bij mijn pogingen om deze vreemde soort op naam te brengen heb ik de 

genitalia van een aantal exemplaren van ,,Euxanthis” straminea Hw. onderzocht. 

Toen werd ik al gauw verrast door de ontdekking van ,,Euxanthis” alternana 

Steph., onder het inheemse materiaal. Deze soort is aan straminea verwant. Zij 

komt elders in Europa en in Engeland voor, doch was bij ons nog niet bekend. 
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De mannelijke genitalia zijn uiterst karakteristiek en herkenbaar aan een knots¬ 

vormige, grote aedoeagus. Zij zijn zeer duidelijk afgebeeld door Pierce (Gen. 

Brit. Tortr., 1922, plaat 11; de vier onderste figuren beelden alternana en Stra¬ 

min ea naast elkaar af). De soorten zijn uiterlijk zeer gelijk, alternana is iets bleker, 

met minder duidelijke tekening, vooral met minder duidelijk schuin submediaan 

streepje, dat op de binnenrand rust. Een vergelijking van lange series van verse 

exemplaren zou mogelijk bruikbaarder uitwendige verschillen ter onderscheiding 

van de twee soorten opleveren, vooralsnog is het alleen door een onderzoek van 

de genitalia mogelijk, alternana met zekerheid te herkennen. 

Ik heb al het materiaal van stramïnea in de Musea van Leiden en Amsterdam 

onderzocht, doch daarbij slechts twee mannetjes van alternana aangetroffen, nl. 

in de collectie Heylaerts, afkomstig uit Breda, „Loopsch.”, op 27.V. en 29.VII. 

1882 verzameld. „Loopsch.” is een afkorting van Loopschans, zie Tijdschr. Entom. 

16 : 146, regel 17 van onderen. 

Summary 

When examining the genitalia of a number of „Euxanthis” straminea Hw., 

two specimens of ”Eux.” alternana Steph. were found, collected by Heylaerts in 

the neighbourhood of Breda in 1882. The species was not recorded from the 

Netherlands before. 

Epirrhoë tristata L. Op 10 mei 1957 ving ik in ,de Middachter bossen een exemplaar van 

Ep. tristata. Op 19 mei 1958 vloog de soort er niet zeldzaam op plaatsen in dennenbossen 

met ondergroei van Walstro (Galium silvaticum L.). 

H. G. van Galen, Haartsestraat, Aalten. 

Pararge aegeria L., f. antico-excessa Lempke, Exemplaren van het Bonte Zandoogje met 

extra ogen op de bovenzijde der voorvleugels zijn zeldzaam. In het laatste supplement van 

de Catalogus kon ik er maar vier vermelden. 

Foto Pi color, Nijmegen 

leen op de oorspronkelijke vergrote foto goed te zien. 

Bij het doorkijken van de col¬ 

lectie van de heer N. C. van der 

Vliet te Nijmegen zag ik een 

prachtig exemplaar met een extra 

oog vlak onder het normale, ge¬ 

vangen op 3 mei 1953 te Berg 

en Dal. Ik kreeg er later een 

uitstekende foto van toegezonden, 

die hierbij afgedrukt wordt. Het 

extra oogje is wat kleiner dan 

het normale. In de lichte vlek 
boven het oog staat bovendien 

nog een minuscuul puntje als 

eerste aanduiding van een derde 

apicale oogvlek, maar dit is al- 

— Lpk. 


