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e. Een exemplaar van Graph olitha cosmophorana Rtzb. op 29 Mei 1954 te
Amerongen gevangen.
.

f. Twee exemplaren van Pammene aurantiana Stgr. op 17 Aug. en 2 Sept.
1954 te Amerongen gevangen. In Tschr. v. Ent. 73 : XXIV vermeldde ik
het 3e exemplaar voor Nederland, terwijl VaRi in Ent. Ber. 13 (307): 197
het 4e vermeldde, zodat deze twee de 5e en 6e exemplaren van deze overal
zeer zeldzaam voorkomende soort zijn. (De heer A. Diakonoff vermeldde
ter vergadering nog een $, gevangen bij een vanglamp op 22.VIII. 1954
door de heer J. J. MeuRER te Hillegom).
g. Twee exemplaren van Psoricoptera gihhosella Z. op 1 en 2 September 1954
te Amerongen gevangen.
h. In de Zeitschr. Wiener ent. Ges. 64 (38. Jg.): 160—170, 191—196, toont
Klimesch in 1953 door zijn artikel: „Die europäischen Trifurcula- und
Ectoedemia-Arten” aan,

dat

Zimmermahnia

heringiella

Doets,

volgens

genitaliën-onderzoek, geheel identiek is met Trifurcula atrifrontella Stt.
Daar de laatste naam prioriteitsrecht heeft, moet de soort thans heten Ectoe¬
demia atrifrontella Stt., en hierdoor vervalt de eerst genoemde van de lijst
der Nederlandse Microlepidoptera.
II. Namens de heer Jan Schuringa, Med. Stud, te Zeist: Een exemplaar van
Daphnis nerii L. op 27 Juli 1952 te Zeist gevangen, nl. overdag voor een
winkelraam, dat ’s avonds met kwiklampen wordt verlicht. Deze fraaiste van
alle inlandse nachtvlinders komt zeer zelden als trekvlinder uit Z.-Europa hier
te lande aangevlogen.
Summary
Details about various Macro- and Microlepidoptera, rare in the Netherlands.

Interessante vangsten van Macrolepidoptera
^do.or.
D. VAN KATWIJK

Op de 87e Wintervergadering heb ik de volgende vlinders gedemonstreerd :
1. Danaus plexippus L., gevangen „enkele mijlen uit de kust”. Het staat even¬

wel niet vast of de Nederlandse dan wel de Engelse kust wordt bedoeld; ik zal
trachten dat nog na te gaan.
2. Cryphia muralis Forst. In een serie van gekweekte imagines blijkt dat de
gele vorm, welke meestal als „verschoten” wordt aangemerkt, toch ook als zo¬
danig uit de pop kan komen. Ik had daarvan slechts één dier op 60 stuks.
Alle bekende aberraties dezer soort uit ons land, komen ook bij Vlaardingen
voor. Het verzamelen geschiedt door de beperkte vindplaats te inspecteren op
het ogenblik dat de vliegtijd begint en dan 10 à 20% van de gevonden cocons
mede te nemen.
3. Coenonympha pamphilus L. Behalve de seizoensvormen komen in Vlaar¬
dingen voor de aberraties: ohsoleta Tutt, impupillata Lpk., neca Strand, ocellata
Tutt, lineigera Strand, pallida Tutt, havelaari Lmbll., nigromarginata Lpk., no sa¬
li ca Prf., unicolor Tutt, nolckeniana Strand, addenda Rev.?i biocellata..Strand, mi-
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nor Agassiz, major Agassiz en transiens Caruel. Voorts had ik enkele opvallende
exemplaren met bijzonder groot apicaaloog aan de bovenzijde en met niet gesloten
apicaaloog aan de onderzijde, alsmede een dier, dat bijna het slachtoffer was
geworden van een vogel, want op alle 4 vleugels is duidelijk de afdruk van een
vogelsnavel te zien.
4. Hydraecia fucosa Frr. Behalve de typische vorm ving ik in Vlaardingen de
vormen: fucosa-alba Hdm., pallescens Stgr., pallescens-albo Hdm., intermedia
Tutt, intermedia-flavo Tutt, grise a Tutt, grisea-flavo Tutt, rufa-flavo Tutt, brunnea
Tutt, brunnea-flavo Tutt en obscura-flavomaculata Lpk. Bovendien had ik een
bijzonder donker (niet melanistisch) exemplaar met groenige tint, geheel ge¬
vulde vlekken, zonder spoor van wit, geel of oranje. Dit dier is, althans voor
Nederland, nieuw.
5. Apamea secalis L. Van dit dier ving ik de volgende vormen in Vlaardingen:
reticulata-flavo Tutt, grisea-albo Tutt, i-niger-albo Tutt, i-niger Hw., oculea Gn..
oculea-flavo Tutt, nictitans-linea Tutt, rava Hw., lu gens Hw., lugens-flavo Tutt,
rufa-albo Tutt, rufa-flavo Tutt, secalina Hb., secalina-linea Tutt, flav.ostigma Lpk.,
pulverosa Warr. en obsoleta Lpk.
Alle dieren zijn verzameld in 1952—1954.
Ik heb met dit materiaal nog eens willen aantonen, hoe belangrijk het is ook
op de gewone dieren te letten, daar men daarmede zeer mooie resultaten kan be¬
reiken, mits men series ervan verzamelt. Persoonlijk bevredigt mij dit veel meer
dan het speuren naar zeldzame soorten, die men vaak maar nauwelijks inlands kan
noemen. Het spreekt echter vanzelf, dat ik, waar mogelijk, ook de zeldzame die¬
ren in mijn collectie opneem.
Summary
Demonstration of some common Netherlands species of Lepidoptera with their
aberrations, collected at Vlaardingen, Prov. of Zuid-Holland.
Vlaardingen, Prins Hendriklaan 58.

Oecologische gegevens omtrent Nabis boops Schioedte
(Hemiptera Heteroptera)
door
W. H. GRAVESTEIN

In de Naamlijst van Dr Reclaire worden onder Nabis major Costa twee vind¬
plaatsen aangegeven van brachyptere exemplaren: 1° van Apeldoorn (Fokker)
en 2° van Nunspeet (Mac Gillavry), met de veronderstelling, dat deze tot
boops Schioedte zouden behoren. Inderdaad wordt dit later in het 2e vervolg
van deze naamlijst, naar aanleiding van een mededeling van Dr Mac Gillavry
op de 68e Wintervergadering, bevestigd.
Vele jaren later werd een derde vindplaats van deze zo zeldzame wants be¬
kend door een toevallige vondst van een buitenlandse gast op ons Entomologisch
Congres, de heer Leston, op de Hogé Veluwe in 1951.
Deze zomer was ik onder auspiciën van het „Wetenschappelijk Duinonderzoek”

