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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. 


