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den is groot en een voortgezet onderzoek naar de fauna van gastheren en para¬ 

sieten zal zeer zeker de moeite waard zijn. 

Naschrift 

Na afsluiting van het manuscript van dit artikel ontving ik van de Planten- 

ziektenkundige Dienst te Wageningen een zending vlooien ter determinatie. Hier¬ 

bij bevonden zich van Terschelling: 1 $ Ctenophthalmus agyrtes agyrtes (Hel¬ 

ler), Apodemus sylvaticus, 1.IX. 1952; 1 $ Doratopsylla dasycnemus dasycnemus 

(Rothschild) en 1 $ Palaeopsylla soricis soricis (Dale), Sorex araneus, l.IX. 

1952. Dit materiaal komt dus geheel overeen met het door mij verzamelde. De 

P.D.-zending bevatte voorts de eerste verzamelde vlo van Texel (Muy): 1 $ 

Ctenophthalmus agyrtes agyrtes (Heller), door de Heer H. de Vries op 14.IV. 

1952 gevangen uit de pels van een gastheer, waarvan in Nederland nog geen 

vlooien verzameld, waren, nl. Microtus oeconomus, de enige op Texel voorkomen¬ 

de woelmuis. 
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Summary 

Eight species of mammal-fleas are recorded above from the West Frisian island 

of Terschelling; some 40 nests of the herring-gull were examined for fleas and 

flea-larvae, with a negative result. Five days collecting on another W. Frisian 

island, Schiermonnikoog, yielded only one pair of Ctenophthalmus agyrtes agyrtes ; 

this subspecies is also recorded here from the W. Frisian island of Texel. 

British Museum (Natural History), 

The Zoological Museum, Tring, Herts. November 1953. 

Nomenclatuur der Nederlandse Microlepidoptera 2. In een wel-gedocumenteerd ar¬ 

tikel, getiteld „Classification of holarctic species of the genus Lobesia Guenée, with des¬ 

cription of Paralobesia gen. nov. (Lepidoptera, Tortricidae)”, in ons Tijdschrift voor En¬ 

tomologie, 96: 85—94, figs. 1—5, van 15 September 1953, geeft Dr N. S. Obraztsov een 

nauwkeurige analyse van deze groep van de subfamilie Olethreutinae. Het geslacht Poly- 

chrosis Ragonot, 1894, blijkt niet houdbaar te zijn en wordt gedegradeerd tot een subgenus 

van Lobesia Guenée, 1845. De volgende naamsveranderingen worden thans voor onze fauna- 

lijst van kracht (de nummers zijn van de Staudinger en REBEL-Catalogus) : 

1951. ,,Polychrosis artemisiana Z.” wordt Lobesia (Lobesia) artemisiana (Zeiler, 1847). 

1955. ,,Polychrosis fuligana Hw.” wordt Lobesia (Lobesia) fuligana (Haworth, 1811). 

1956. ,,Polychrosis littoralis Curt.” wordt Lobesia (Lobesia) littoralis (Westwood, 1845). 

De naam littoralis van Curtis, 1831 (Cnephasia), is een nomen nudum. 

1963. ,.Lobesia permixtana Hb.” wordt Lobesia (Lobesia) reliquana (Hübner, 1825), nee 

Schiffermiller, 1776. De naam permixtana van Hübner, [1796—1799], is niet in een 

binominale combinatie gebruikt en derhalve niet geldig. 
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