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localiteiten en zeer zeldzaam) bewijst, dat Oxygastra zich aan 

het klimaat van dat deel van Engeland weet aan te passen en 

is begrijpelijk, daar deze streek een zeer mild klimaat heeft. 

Omtrent de levenswijze in Groot-Brittanje is weinig bekend ; 

de larve werd tot nog toe alleen in Frankrijk gevonden. Op 

het continent naar het N. O. gaande, vinden wij Oxygastra 
slechts terug in België, waar zij bij Furfooz (Ardennen) aan 

de Lesse werd gevangen (15 en 28 VI ; cfr. „Odon. Neerl.” 

dl. II). Nog verder noordwaarts bereikt zij ten slotte hare 

grens te Berlicum in Noord-Brabant, waar zij zonder twijfel 

stand houdt. 

2o. Op deze eenige localiteit, werd zij op de volgende 

data waargenomen of verzameld : 

13 Juni 1925 1 J juv., „Stille Wamberg’’ (leg. ÖEIJSKES)1) 

24 Juni 1925 1 semiad., idem. 

30 Juni 1926 1 d* juv., idem. 

3 Juli 1926 4 ÇÇ juv.-semiad., (leg. Geijskes et LIEFT.). 

Bovendien nog een enkel ex. gezien en 

niet gevangen. Aantal cTcT werd geschat 

op 3 à 5; geen dezer exemplaren kon 

worden gevangen. 

7 Juli 1926 1 Ç met zekerheid waargenomen op dezelfde 

plaats, doch niet gevangen (GEIJSKES). 

Amsterdam, Juli 1926. M. A. LlEFTINCK» 

Dasychira pudibunda L* ab* concolor Stgr* 

Dezer dagen bereikte mij het verslag der 81ste zomer¬ 

vergadering der Ned. Ent. Ver., gehouden te Laag Soeren. 

Hierin vind ik eene mededeeling van de Heeren VAN 

Wisselingh en Tutein NoltheniÜS over bovengenoemde 

aberratie. Ik acht het daarom dienstig, hier het volgende 

daarover mede te deelen. 

In Amsterdam, waar ik vrij geregeld op kunstlicht vang, 

tref ik jaarlijks ook Dasychira pudibunda aan en wel uit¬ 

sluitend c?d*. Het trof mij bijzonder, dat het aantal op 

1) Zoowel in de Ent. Ber. No. 147, Jan. 1926, p. 44, als in T. v. Ent. 1926, „Odon. 
Neerl,” II, p. 114, staat als vindtijd voor dit stuk abusievelijk vermeld: 21. VI. 1925- 
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kunstlicht afkomende c?cT dit jaar veel grooter was dan 

andere jaren. Het blijkt echter uit de mededeeling van 

genoemde heeren, dat dit in andere streken van ons land 

ook het geval was. Tot nog toe had ik echter niet het ge¬ 

noegen, eene ab. concolor STGR. aan te treffen, totdat ik op 

25 Mei 1926 een cf daarvan op kunstlicht ving. Ik zal er speci¬ 

aal mijne aandacht aan wijden, of hier misschien in volgende 

jaren meerdere exemplaren van deze aberratie voorkomen. 

Amsterdam, Oct. 1926. G. S. A. V. D. MeüLEN. 

Dasychira pudibunda L* ab* concolor Stgr* 

De eerste mededeeling omtrent het in ons land voor¬ 

komen van de aberratie concolor STGR. van Dasychira pudi¬ 
bunda L. treffen wij aan in het Verslag der 59ste Winter¬ 

vergadering van de Ned. Ent. Ver., gehouden te Rotterdam 

op 21 Februari 1926, zie Tijdschr. v. Entomologie Dl. LXIX, 

p. XLI. De heer van WISSELINGH deelde destijds de 

vangst mede van 3 mannetjes en het uit de pop verkrijgen 

van 1 wijfje dezer aberratie in 1925, alle uit de buurt van 

Nijmegen. 

Op de eerstvolgende (81ste) Zomervergadering te Laag- 

Soeren, 19 Juni 1926, zie Tijdschr. v. Entomologie Dl. LXIX, 

p. LXXX1, deelde de heer van WISSELINGH als vervolg op 

’t bovenstaande mede, dat hij in het voorjaar van 1926 op¬ 

nieuw één ex. der aberratie uit de pop verkregen had en 

dat wel naast 25 door hem gekweekte voorwerpen, die alle 

tot het type behoorden. 

Verder, dat hij, aan lantaarns, tusschen een 100-tal typische 

voorwerpen, er zes van de afwijking gevonden had, te weten 

5 mannetjes en één wijfje. 

Onmiddellijk daarop deelde de heer TUTEIN NOLTHENIüS 

mede, dat hij op 23 Mei 1926 in het Elspeter Bosch, tusschen 

een groot aantal exemplaren van het type, ook enkele voor¬ 

werpen der aberratie had aangetroffen, ten getale van onge¬ 

veer 2 pCt. 

Alhoewel ik Dasychira pudibunda in tal van jaren in 

grooten getale gekweekt heb, zoomede heel wat imagines 

in de natuur heb aangetroffen, had ik de donkere afwijking 


