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366. Semiothisa notata L. Gewoon op licht. 
367. Semiothisa alternaria Hb. Evenals de vorige soort gewoon op licht. 
368. Semiothisa liturata Cl. Vrij zeldzaam. Op licht gevangen. 
369. Semiothisa clathvata L. Zeldzaam. Tot nu toe slechts 3 exx. van 
deze mooie spanner op licht gevangen. 
370. Semiothisa wauaria L. Betrekkelijk zeldzaam. Op licht gevangen. 
371. Erannis leucophaearia Schiff. Zeer gewoon ; gemakkelijk uit eiken 
te schudden. 
372. Erannis marginaria F. Vrij gewoon ; evenals de vorige soort ge¬ 
makkelijk uit eiken te schudden. 
373. Erannis defoliaria Cl. Vrij gewoon op licht. 
374. Phigalia pedaria F. Gewoon tegen stammen van iepen. 
375. Lycia hirtaria Cl. Gewoon op licht. 
376. Biston stratarius Hufn. Niet gewoon. Op licht gevangen. 
377. Biston betularius L. Zeer gewoon op licht. Type en f. carbonaria 
Jordan ieder ca. 25%. ,,Overgangen” 50%. 
378. Cleorodes lichenaria Hufn. Zeldzaam. 1 ex. op licht gevangen en 
1 rups waargenomen. 
379. Aethalura punctulata Schiff. 1 ex. door de heer Bank te Heems¬ 
kerk gevangen. 
380. Ectropis bistortata Goeze. Zeer gewoon op licht. 
381. Ectropis extersaria Hb. Vrij zeldzaam. Op licht gevangen. 
382. Serraca punctinalis Scop. Gewoon op licht. 
383. Bupalus piniarius L. Locaal. Op de vliegplaatsen gewoon. Alle exx. 
overdag gevangen. 

Weesp, Kastanjelaan 7, Februari 1952. 

Het Geslacht Sympecma Selys 1840» Nu zoals blijkt uit het verslag 
van een Odonatologische excursie door Dr M. A. Lieftinck (Ent. Ber. 
14: 17, Febr. 1952), onze beide afwijkende Lestidae in een apart ge¬ 
slacht zijn ondergebracht, dient men zich rekenschap te geven van het 
feit dat het (aan het Grieks ontleende) woord Sympecma, evenals b.v. 
Enallagma, onzijdig is. Men zou dus geneigd zijn, onze beide soorten te 
noemen : S. fuscum en 5. paediscum. Gelukkigerwijs werd mij door een 
specialist op nomenclatuur-gebied gewezen op de mogelijkheid, dat pae- 
disca, de naam die Brauer in 1880 aan het dier gaf, een zelfstandig 
naamwoord zou zijn. Bij nader onderzoek bleek dit inderdaad het geval, 
de betekenis is dezelfde als die van het Latijnse woord paella, zoals dat 
gebruikt wordt voor de soort Coenagrion paella (L.). Ónze beide soor¬ 
ten moeten dus heten : Sympecma fascam (Van der L.) en Sympecma 
paedisca (Brauer). De naam Lestes paediscas, die een tijd lang gebruikt 
is, is dus ook altijd onjuist geweest. 

K. Lems, Kon. Wilhelminalaan 38, Leidschendam. 

Araschnia levana L* (Lep*)* De vlinder is nu vrij zeker zo ver, dat hij 
in Vollenhove vaste voet heeft gekregen. Op 6 Mei zag ik 2 exemplaren, 
waarvan ik er 1 ving, 15 Mei heb ik er weer een in handen gehad (een 
$ ), dat ik losliet in de hoop dit jaar ook porsas in Vollenhove te zien, 

en 21 Mei een vierde. De vorige vangst dateerde van 1950. 
J. Winters Hz., Zuurbeek, Vollenhove. 


