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heet botanisch Vatairea guyanensis Aubl. Dit geslacht is nauw ver¬ 

want aan het Indische geslacht Pterocarpus. 

Summary 

Acyphoderes hirtipes has developed in the Netherlands in timber coming from 

Surinam. 

Wageningen, Diedenweg 12, Maart 1953. 

Zeldzame en nieuwe Lepidoptera 
door 

G. S. A. VAN DER MEULEN 

Op de 85e Wintervergadering van 15 Maart 1953 heb ik de volgende zeld¬ 

zame en nieuwe vlinders laten rondgaan: 

1°. Een nieuwe Agrotide voor de Nederlandse fauna, n.l. Rhyacia lucipeta 

Schiff., waarvan in Ent. Ber. 14: 224 (1953) reeds melding is gemaakt. 

2e. Drie prachtige exemplaren van Scopula marginepunctata Goeze, gevangen 

op de Sint Pietersberg. Deze zijn nogal donker met geelachtige tint. 

3e Een teratologisch exemplaar van Thera variata Schiff., gevangen op een 

boomstam bij de Lage Vuursche. Bij dit dier is de linker voorvleugel slechts ge¬ 

deeltelijk aanwezig, hoewel het overigens een zeer gaaf exemplaar is. 

4e. Enige exemplaren van een kweek van Nycterosea obstipata F., de soort, die 

in de lijst der trekvlinderwaarnemingen voorkomt. Een 9 werd 13 Augustus 

1952 op de Sint Pietersberg gevangen en zette daarna eieren af. De heer Lempke 

wijst er in zijn Catalogus al op, dat de ontwikkeling bij kweken onder gunstige 

omstandigheden snel verloopt. Dit klopt met het verloop van deze kweek, hoewel 

de omstandigheden nu niet bepaald gunstig genoemd kunnen worden, nl. een 

koude tweede helft van September 1952. 

De kweek verliep als volgt: 13 Augustus vlinder gevangen; 13—16 Augustus 

eieren verkregen; 17—18 Augustus kwamen reeds de rupsjes te voorschijn; 1 Sep¬ 

tember waren de rupsen door de laatste vervelling heen; 5 September enige inge¬ 

sponnen; Ie vlinder op 3 October. De ontwikkeling van vlinder tot vlinder van 

de volgende generatie duurde dus 51 dagen. 

Volgens Catalogus-LEMPKE is obstipata een zeldzame immigrant uit Zuid- 

Europa en was 1932 met 12 gevangen exemplaren het beste jaar. 

5e. Een exemplaar Xanthorhoë spadicearia Schiff., gevangen te Hooghalen. Dit 

dier vertoont een opmerkelijke afwijking in tekening. Het middenveld der voor¬ 

vleugels is sterk versmald, analoog aan X. ferrugata, f. coarctata Prout, terwijl de 

overige tekening zeer onduidelijk of afwezig is. Deze vorm is nog niet in Catalo¬ 

gus-LEMPKE vermeld. 

Summary 

The author enumerates various species of Lepidoptera, captured by him, which 

are rare or new for the Netherlands fauna. 

Amsterdam, Van Breestraat 170, Maart 1953. 


