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In de maanden, die sedert de Lentevergadering verlopen zijn, heb ik nog de 

volgende soorten aan mijn collectie kunnen toevoegen, welke nog niet eerder 

van ons land bekend waren: 

Clubiona similis L. Koch (Clubionidae) F.n.sp. 

9 $ , Terschelling, strand, in helmpollen, augustus 1955; leg. Dr. P. F. vak 

Heerdt. 

$ , Oosterhout, juni 1956; leg. J. Boem aars. 

$ , Riel, augustus 1956; leg. J. Boemaars. 

Volgens Reimoser (Die Tierwelt Deutschlands — Spinnentiere, vol. 8) hoort 

dit dier in Midden- en Oost-Europa thuis; Tullgren (Svensk Spindelfauna, vol. 

1, Stockholm 1944) geeft echter verschillende vindplaatsen uit Zweden op. De 

soort is vaak verwisseld met C. neglecta Cbr. en ik geloof, dat ook Reimoser 

dit, minstens gedeeltelijk ( 9 ), heeft gedaan; bij gelegenheid hoop' ik hierop 

nader terug te komen. 

Agroeca lusatica (L. Koch) (Clubionidae) F.n.sp. 

9 , Terschelling, strand, in helmpollen, augustus 1955; leg. Dr. P. F. van 

Heerdt; van de meeste Europese landen bekend. 

Theridium neglectum Wiehle (Theridiidae) F.n.sp. 

$ , Oosterhout, hei, op boomstam, 1.V.1956; leg. J. Boemaars en T. van 

Oosterhout. Deze soort is pas in 1952 door Wiehle onderscheiden van de 

nauw verwante T. melanurum Hahn {Zool. Anz., 149 (1952), p. 226—235). 

Terwijl melanurum zeer gewoon is aan en in onze huizen, is neglectum een uitge¬ 

sproken dier van de vrije natuur en wel speciaal op boomstammen te vinden. 

Philodromus collinus C. Koch (Thomisidae) F.n.sp. 

^ , Oosterhout, juli 1956; leg. J. Boemaars en T. van Oosterhout; o.a. be¬ 

kend van Duitsland, Zwitserland en Zweden. 

Summary 

Five species of Spiders are mentioned, which had not been taken in the Nether¬ 

lands before. 

Oosterhout, Warandelaan. 

Cosymbia ruficiliaria H.-S. Gelukkig blijkt deze sierlijke Cosymbia nog altijd tot onze 

fauna te behoren, al is het zeker geen gewone soort. De laatste vangsten dateerden van 

1928 (zie Cat. Nederl. Macrolep. VIII : (594), 1949) en pas in 1956 dook de vlinder 

weer op. Een prachtig vers wijfje werd dat jaar op 31 mei door de heer W. H. Soutendijk 

Ie Wiessel op licht gevangen. En nu maar zoeken naar het juiste biotoop ! — Lpk. 

Trekvlinders. Hoewel niet alle waarnemers er aan gedacht hebben, ook notities in te 

zenden over de niet op de kaart vermelde Agrotïs ypsilon, zijn de ontvangen gegevens 

voldoende om te laten zien, dat 1956 geen opvallend goed jaar voor deze soort was. Ik 

verzoek alle Lepidopterologen dringend ook dit jaar de soort zorgvuldig te noteren. 

Denkt U er bovendien om elk plotseling talrijk optreden van een vlindersoort te vermelden. 

Er worden verschillende soorten van verdacht niet alleen hier inheems te zijn, maar boven¬ 

dien al of niet regelmatig te trekken. — Lpk. 


