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e. Enige exemplaren van Cymolomia hartigiana Rtzb. in Juli en Augustus 1953
te Amerongen en Meerssen gevangen ; de soort is nog steeds zeer sporadisch in
Nederland waargenomen.
f. Enige exemplaren van Steganoptycha diniana Gn. in Augustus 1953 te Ame¬
rongen en Zeist gevangen. Deze soort ontdekte ik reeds jaren geleden in één
exemplaar te Amerongen ; toenmaals nieuw voor onze fauna (Tsehr. Ent. 77 :
XXIII-XXEV).
g. Twee exemplaren van Sphaeroeca obscurana Stph., op 20 Mei 1953 te Ame¬
rongen gevangen ; een soort slechts sporadisch in ons land waargenomen.
h. Een exemplaar van Eidophasia messïngiella F.R. op 27 Juni 1953 te Ame¬
rongen gevangen.
i. Een exemplaar van Phylloporia bistrigella Hw. op 20 Mei 1953 te Amerongen
gevangen ; een nog steeds weinig waargenomen soort.
j. De drie volgende species : Coleophora fuscedinella Z., bind erelid Kolk en
bicolorella Stt., aldus genoemd volgens de oude indeling, gelijken zeer op elkaar ;
de beide eerste hebben dezelfde koker, terwijl de imagines respect, zeer donker
bruin en lichter bruin zijn. De 2e en 3e zijn geheel gelijk van kleur, lichter bruin,
maar de kokertjes verschillen aanmerkelijk.
Volgens later genitaliën-onderzoek blijken de twee eerste één en dezelfde soort
te zijn ; de derde is een aparte soort. Volgens Meyrick, Pierce, Behän¬
der en Hering, wordt de nieuwe indeling als volgt: De beide eerste zijn : Col.

fuscedinella Z., de derde krijgt de naam van de tweede : Col. binderella Kolk,
terwijl bicolorella Stt. volgens prioriteitsrecht als synoniem vervalt. Aangezien
de tweede een constante variëteit is van de eerste en als imago bijna niet van de
derde te onderscheiden is, meen ik goed te doen deze een naam te geven : Col.
fuscedinella Z. ab. subnigra nov. ab. (Zie ook Tschr. Ent. 94 : 336).
Summary
Faunistic notes about Macro- and Microlepidoptera, new or rare for the Nether¬
lands fauna.
Kasteel Amerongen, Februari 1954.

Macrolepidoptera in 1953
door
T. H. VAN WISSELINGH

Als geheel moet het jaar 1953 als een zeer slecht jaar worden beschouwd. Het
voorjaar en de voorzomer waren koud en het aantal soorten dat gemiddeld per
avond op de lamp kwam bleef belangrijk lager dan in vorige jaren. In de tweede
helft van Juli en in Augustus kwamen enige goede avonden voor. Zo kwamen
bv. op 12, 17 en 21 Juli achtervolgens 82, 98 en 117 soorten op de lamp, op
12 Augustus 105. September en October gaven mooi weer en een vrij groot aan¬
tal voor de lichtvangst geschikte avonden. Toch bleef ook in deze periode de
vangst gering. Vele in die tijd anders gewone soorten verschenen slechts in gering
aantal, andere zelfs in het geheel niet.
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Toch werden in 1953 nog een aantal zeer goede vangsten gedaan, waarvan
de voornaamste hier worden vermeld.
Zeldzame soorten :
Hoplodrina ambigu a Schiff, op 19 Juli 1953 op licht te Aerdenhout. Volgens de
catalogus Lempke werd het eerste exemplaar van deze soort in ons land gevan¬
gen in 1946 in Limburg door G. S. A. van der Meulen. Bij het doorzien van
mijn collectie vond ik een exemplaar van deze soort, door mij gevangen op
30 Augustus 1945 te Wassenaar.
Epirrhoë tristata L. vloog op 17 Juli 1953 vrij talrijk op een licht bebost heide¬
veld) e op de Hoge Veluwe. De op die dag gevangen exemplaren zijn veel zwar¬
ter dan de op de bekende vangplaats bij Norg gevangen dieren ; zij zijn vrijwel
gelijk aan exemplaren, welke ik in België in het Hohe Venn aantrof.
Pontia daplidice L. Toen ik op 3 Augustus 1953 op dienstreis was in het Botgat
bij Groote Keeten (N.H.) zag ik deze soort in aantal vliegen. Op 8 Augustus
ben ik er weer heengegaan en ving toen een aantal exemplaren, waarvan het
merendeel echter reeds was afgevlogen of beschadigd.
Rh y acia lucipeta Schiff. Deze in 1952 als nieuw voor onze fauna ontdekte soort
(Van der Meulen ving een exemplaar op 24 Augustus bij Maastricht en ik op

15 September te Epen) kwam op 6 September op de lamp te Epen (L.).
Asphalia diluta F. was tussen 5 en 20 September 1953 een gewone verschijning
op de lamp te Epen, in totaal kwamen er 20 exemplaren op de lamp.
Cryphia muralis F. ving ik op 19 Augustus op de lamp te Aerdenhout.
Cryphia algae F. verscheen op 8 September op de lamp te Epen.
Atethmia xerampelina Esp. op 7 en op 19 September 1953 op de lamp te Epen.
Plusia confus a Stephens, één exemplaar op de lamp te Epen op 8 September 1953.
Chloroclysta miata L. Van deze nog slechts enige malen in Nederland gevonden
fraaie spanner kwam op 20 September 1953 een exemplaar op de lamp te Epen.
Cucullia absinthii L. Na op vele plaatsen in Zuid-Limburg Artemisia te hebben
af geklopt, vond ik midden September tussen Wylre en Eys zes rupsen van deze
soort.
Afwijkingen :
Actebia praecox L. Op 13 Juli 1953 verscheen een exemplaar met blauwe inplaats
van groene grondkleur (f. praeceps Hb.).
Afwijkende vangdata :
Heliophobus albicolon Hb. Niettegenstaande het koude voorjaar verscheen het
eerste exemplaar van deze soort reeds op 30 April 1953, een tweede op 13 Mei.
De vliegtijd is volgens cat. Lempke van 11 Mei tot 22 Juli.
Cryphia muralis F. Op 19 Augustus 1953 te Aerdenhout (volkomen fris). Vol¬
gens Cat. Lempke 21 Juni—15 Augustus.
Cryphia algae F. Op 8 September 1953 te Epen (volkomen fris). Volgens Cat.
Lempke 5 Juli—25 Augustus.
Pseudoips bicolorana Fueszly. Op 17 Augustus 1953 een vers exemplaar op de

lamp te Aerdenhout (Cat Lempke 20 Juni—12 Augustus).
Van de soorten, welke in ons land niet steeds een tweede (of derde) generatie
vormen, nam ik deze waar van :
Laothoe populi L. 20 Augustus Aerdenhout.
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Deilephila elpenor L. 17 Augustus Aerdenhout.
Deilephila porcellus L. Augustus meerdere Aerdenhout.
Plagodis dolobraria L. 12 Augustus Aerdenhout een pas uit de pop gekomen
exemplaar. Van deze soort was een tweede generatie niet bekend.
Jaspidia pygarga Hufn. (fasciana L.) op 9 October 1953 te Aerdenhout een fris
exemplaar.
Phragmatobia juliginosa L. Op 12 September 1953 een nog fris exemplaar te
Epen, dat vermoedelijk wel tot de derde generatie zal behoren.
Calothysanis amataria L. (amata L.) leverde in 1953 een derde generatie. Ik nam
deze waar op 14, 15, 25 en 26 September te Epen.
Xanthorhoë spadicearia Schiff. Een exemplaar van de derde generatie op 14 Sep¬
tember 1953 te Epen.
Summary
Details about various Macrolepidoptera of the Netherlands fauna, mostly with
regard to rare species, special dates of capture, and additional generations.
Aerdenhout, Vogelenzangseweg 22, Februari 1954.

Euaresta guttata (Fall.) faun. nov. sp. (Trypetidae)
door
W. J. KABOS

Gedurende de Pinksterdagen van 1953 maakte ik een tocht door Z. Limburg.
Op een mooie kalkweide bij Schin op Geul ving ik met het sleepnet een aantal
boorvliegen, die ik hield voor de zeldzame Ditricha guttularis (Mg.), waarvan
de larve in de wortels van duizendblad (Achillea) leeft. Later ontdekte ik dat
enkele exemplaren een afwijkend vleugelpatroon hadden en bij determinatie bleek,
dat ik te doen had met Euaresta guttata (Fall.). Deze soort leeft als larve in de
bloemhoofdjes van Havikskruid, Margriet, Kamille en Kale Jonker. Het vleugel¬
patroon lijkt wel op dat van Ditricha, maar de druppelvlekken zijn groter en
steken meer af. De soort is bekend uit N.-, Centraal- en Z.-Europa.
Summary
Euaresta guttata (Fall.) has been found new for the Netherlands fauna. Its
larvae live in the heads of some Compositae.
Amsterdam, Van Baerlestraat 261.
Te koop aangeboden. Uit de nalatenschap van de heer van Eldik worden een aantal
boeken te koop aangeboden, waaronder Seitz, Voet, Spuler, Brauer, Reitter en andere wer¬
ken. Lijst aan te vragen bij Mevr. D. van Eldik-Slierendrecht, van der Woertstraat 20,
Den Haag.
Gevraagd : Catal. Nederl. Macrolep., deel 2, 3, 4 en 5, of Tijdschr. Entom., deel 80,
81, 82 en 83. Aanbiedingen aan :
W. H. Soutendijk, Burg. Tutein Noltheniuslaan 41, Apeldoorn.

