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Summary
Discussion of various Macrolepidoptera, rare in the Netherlands. Pheosia
gnoma F. var. desagittalis mihi is described. The characteristic white wedgeshaped mark near the inner angle of the forewings is not more than a small white
point. Holotype:

$ , Aerdenhout, 9.VIII. 1953, in my collection.

Een spin in copal van Nieuw-Zeeland (Aran.)
door
W. K. J. ROEPKE

Op de 87e Wintervergadering liet ik een vrij grote spin rondgaan, welke was
ingesloten in een harsmengsel. Het voorwerp werd na de oorlog in een winkel te
Auckland gekocht als een natuurlijk copal-insluitsel en vervolgens gezonden aan
een bekende, Rotterdamse natuurhistoricus. Na diens overlijden kwam het in mijn
bezit. Ik nam het verleden zomer mede naar Londen en liet het zien op het
British Museum (Natural History). Hier herkende men het definitief als een
falsificaat. De onnatuurlijke houding der poten — uitgestrekt in plaats van naar
binnen gekromd — alsmede het ontbreken van het vierde pootpaar, toont vol¬
doende aan dat het hier een kunstmatig voorwerp betreft. Helaas kon omtrent de
identiteit der ingesloten spin geen uitsluitsel worden verkregen.
Summary
Discussion of a spider in New Zealand copal which proved to be a falsification.
Wageningen, Diedenweg 12.

Over Hadena irregularis (Lep.)
door
G. BANK Jr

Op de 87e Wintervergadering heb ik enige bijzondere exemplaren laten zien
van Hadena irregularis Hufn., nl.:
1. een exemplaar van de 2e generatie, die hier nog niet waargenomen was. Van
een klein aantal rupsen, ± 10 stuks, die ik in Juli 1953 uit de bloempjes en
zaaddozen van Silene otitis had gekweekt, kreeg ik 6 poppen. Op 29 Augustus
1953 kwam er reeds een vlinder te voorschijn. Deze behoort dus tot een 2e gene¬
ratie. De andere poppen overwinterden en leverden in Juli 1954 de vlinders.
2. Een exemplaar, dat een enigszins afwijkende asymmetrische tekening ver¬
toont. Ten eerste is de ronde vlek op beide voorvleugels uitgerekt in de richting
van het wortelveld. Verder springt op de rechtervoorvleugel de lijn, die het mid¬
denveld franjewaarts begrenst, onderaan sterk naar binnen, zodat deze de lijn
wortelwaarts langs het middenveld raakt en dit laatste hierdoor in tweeën gedeeld
wordt. Dit ex. is gevangen te Egmond aan Zee op 20 Juni 1954.
Summary
Demonstration of 2 interesting specimens, 1. the 2nd generation, and 2. a
variation.

