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of two species: E. pedunculatus Panzer (here fixed by designation of a neotype 

from Ferreyres, Vaud, Switzerland) and E. coarctatus (Linné) (type from Sweden 

in Linnean collection, London). The differences between these two species are 

discussed and figured; E. pedunculatus var. turanijormis Bliithgen is considered 

a subspecies of E. coarctatus. The name E. coronatus (Panzer), 1799, must now be 

used for the species erroneously called E. coarctatus by Thomson (1874) and 

Blüthgen (1938, 1961). Published data on the bionomics of E. pedunculatus are 

unreliable. 
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Klaussattleria nom. nov. (Lepidoptera, Gelechiidae) 

von 

ISOSIF CÂPUSE 

Klaussatleria nom. nov. pro Sattleria Cäpuse, 1968 (Entomologische Berichten 

28 : 19) nom. praeoc., typus generis: Telphusa prohata Meyrick, 1909 von Sattleria 

Povolny, 1965 (Acta entomologica hohemoslovaca 62 : 490), typus generis: Ge- 

lechia dzieduszyckii Nowicki, 1864. 

R. S. Romania, Bucuresti 1, Cäs. post. 286. 

Afdeling „Zuid-Holland”. De laatste vergadering van dit seizoen zal plaats vinden op 

woensdag 10 april a.s. des avonds 8 uur in het Museum v. Nat. Historie, Raamsteeg 2 te 

Leiden. Deze vergadering is hoofdzakelijk bedoeld voor meer uitgebreide demonstraties, ver¬ 

toning van films en dia’s e.d. Introducé(e)s zijn van harte welkom. Van omstreeks 19-45 tot 

20.00 uur zullen bij het station auto’s aanwezig zijn voor het transport van personen, die met 

de treinen van 19-49 en 19-56 vanuit de richting Rotterdam resp. Amsterdam aankomen. 

De Afdelingssecretaris. 

Donkere vanglamp. In de bebouwde kom is vangen met een ML-lamp haast niet mogelijk 

door de overlast, die men er zijn buren mee bezorgt. De heer J. Huisenga vertelde me, dat 

hij al enige jaren bij zijn woning te Wormerveer een z.g. donkere lamp gebruikt, die niemand 

stoort en toch uitstekende resultaten oplevert. Wil men hem echter buiten bij een scherm laten 

branden, dan moer er een zaklantaarn bij te pas komen, daar het licht (voor ons) te zwak is 

om de soorten te kunnen onderscheiden. 

Voor wie ook zo een lamp wil bestellen, volgt hier het merk: Philips HPW 125 watt F5, 

serie 57236 E/70. — Lpk. 


