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allotype in collection Lucas; paratypes: 1 $ collection Lambeck and 10 $ $ 

collection van der Goot. 

Two $ $ and 1 9 were caught when sitting on the ground near the edge of 

the forest. The other 12 $ $ were flying to and fro on stones near the water of 

two ponds in the open meadow. 

From the other reddish Eumerus-sipecies with dark antennae and with hairy 

eyes touching over a distance E. hispanicus will be immediately separated on 

account of its nearly wholly reddish abdomen (Stackelberg, I960, key $ $ , 

no. 10—11). 
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Correctie 

door 

T. H. van WISSELINGH 

In Ent. Ber. 26: 154 (sept. 1966) beschreef ik een vorm van Diloba caeruleo- 

cephala L. met donkere middenband van de voorvleugels en noemde die f. nigro- 

jdscidta. De heer M. P. Peerdeman was zo vriendelijk mij er attent op te maken, 

dat de Belgische lepidopteroloog Hackray die naam reeds gegeven had aan een 

andere vorm van deze soort (1933, Ldmbillioned 33 : 54, pi. VII fig. 6). Ik noem 

de door mij beschreven vorm daarom nu: f. medionigra, nom. nov. 

Summary 

A new name for the form of Dilobd cderuleocephdld with black central area of 

the fore wings, as the name nigrofdscidtd, given in Ent. Ber. 26 : 154, is pre¬ 

occupied. 

Bergeijk, Bremdreef 2. 

Ichneumonide gekweekt uit Nymphalis io en Aglais urticae (Lep.). In 1966 verzamelde 

de heer H. Westra bij Arcen aan de Lingsforter Beek op brandnetel 50 rupsen van Nym¬ 

phalis io, waaronder 25 kleinere exemplaren. Uit 25 grotere ontwikkelden zich de vlinders, 

uit de 25 kleinere kwamen de bekende ovaloïde popjes van een Campoplegine, nl. Phobo- 

campe unicincta Grav. (syn. Phob. confusa Thoms.). Tussen 6 en 10 juli, dat is na twee tot 

drie weken, kwamen daaruit 8 sluipwespen van genoemde soort: 4 wijfjes en 4 mannetjes. 

Aangezien zowel Schmiedeknecht als Morley in hun werken de gastheren niet met 

zekerheid hebben vermeld, geef ik hier nog enkele andere data. Ommen, 24.IV.1917 uit 

Nymphalis io\ Oegstgeest, VII.1944 uit Aglais urticae (van Ooststroom) en Arkel, 6.VI. 

1961 uit Aglais urticae (Slob). 

G. den Hoed, Oude Amersfoortseweg 325, Hilversum. 


