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66. Araeocerus simulatus Schönh. (Gyll.). In koffieboonen 
uit Oost-Indië, met fasciculatus. 

Fam. Curculionidae. 

67. Pentarthrum Huttoni Wollast. Op wijnvaten, met 
Phymatodes lividus Rossi. 

68. Calandra granaria L. Zeer schadelijk aan tarwe-, gerst¬ 
en roggekorrels ; ook wel in maïs. 

69. „ oryzae L. In rijst, ook wel in gerst, tarwe, 
rogge en maïs. Ook in tamarinde en Oost- 
Indische tarwe. 

Fam Scolytfdae. 

70. Hypothenemus Hampei Ferrari. In Afrikaansche koffie¬ 
boonen. 

71. „ Künnemanni Reitt. In Para-noten, uit 
Amerika. 

72. „ coffeivorus v.d. Weele ( cofïeae Haged.). 

In koffieboonen uit Oost-Indië. 

’s-Gravenhage. Ed. Everts. 

Eenige aberraties van Lepidoptera, 

in 1926 gevangen* 

Vanessa io L. ab. pallida Tutt. Van deze ab., waarbij 
de 3 goudgele vlekken aan de costa der voorvleugels wit 
zijn, ving ik een exemplaar op 31-8-26 bij Amsterdam. In 
Seitz staat bij deze ab. vermeld: „Selten in England (Viel¬ 
leicht ausgeblichene überwinterte Exemplare?).” Dat deze 
laatste veronderstelling niet juist is, blijkt uit de vangst van 
een volkomen gaaf exemplaar op genoemden datum. 

Coenonympha pamphilus L. ab. bipupillata Cosni. Van 
deze ab. kweekte ik twee exemplaren ab ovo op 20 en 
24 Augustus, te Amsterdam. Bovendien ving ik op 31 Aug. 
nog een voorwerp, ook te Amsterdam, dat bovendien nog 
een zeer klein extra oogje (zonder kern) op de onderzijde 
der voorvleugels heeft. 

Lycaena argus L. ab. minor Tutt. (Kleiner dan 23 m.M.). 
1 d* en 1 Ç te Hilversum van 20 m.M. vlucht. 
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Ab. imipiincta Mousley + ab. costajuncta Tutt -f- 

basij uncta Tutt. Eén voorwerp, een Ç, ook van Hilversum 

(22-7-26), is eene combinatie van deze 3 ab. Ab. unipuncta 
heeft eene extra-vlek tusschen de middencelvlek en den 

voorvleugelwortel ; zij is volgens haar beschrijver (Entom. 

Record, etc., XIV, p. 341) zeldzaam. Ab. costajuncta heeft 

de eerste basale vlek der achtervleugels en de eerste vlek 

van de volgende (“ submediane) rij vereenigd tot een 

streepje. Deze ab. is afgebeeld in het Tijdschr. voor Ent., 

deel 48, plaat 5, fig. 8. Ab. basijuncta ten slotte is hierdoor 

gekenmerkt, dat de voorlaatste vlek van de basale rij op 

de achtervleugels vereenigd is met de voorlaatste vlek van 

de submediane rij. 

Ab. argyrotoxus Brgstr. 1 Ç van Hilversum heeft, in 

plaats van 2 of 3, 5 blauwgekernde vlekjes langs den 

achterrand aan de onderzijde der achtervleugels. Eveneens 

eene zeldzame aberratie. Behalve bovengenoemde vlinders, 

trof ik o.a. in 1926 nog aan: Agrotis baja F., met de ab. 
purpurea Tutt., te Hilversum; Mamestra serena F., tegen 

een boomstam te Watergraafsmeer, en Celaena matura Hufn., 
1 cT op smeer te Hilversum. 

B. J. Lempke. 

Een en ander over de soorten van het 

genus „Nyctemera Hiibn/' 

Snellen van Vollenhoven schreef in het jaar 1863 eene 

„Bijdrage tot de kennis van het vlindergeslacht Leptosoma 
Boisd.” in het Ned. Tijdschrift v. d. Dierkunde. Snellen 

heeft zich eveneens veel met het genus Nyctemera Hübn., 

Leptosoma Boisd., bezig gehouden en daaromtrent gepubli¬ 

ceerd in verschillende deelen van het T. v. Ent. In het jaar 

1901 gaf Pagenstecher eene monographie over het genus 

Nyctemera in „Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk.” 54. Ten slotte 

heeft ook Seitz zich met bovengenoemd genus moeten 

bezig houden voor zijne „Grossschm. d. Erde” (Bd. X, 

1914). Nu is hier slechts sprake van die soorten van 

Nyctemeriden, die in de Ned. Ind. koloniën voorkomen 

en toch heeft deze beperkte studie eene ongelooflijke ver¬ 

warring aan het licht gebracht, die daardoor ontstaan is, 


