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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, 
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dat Pagenstecher en Seitz niet de typen gezien hebben 

van Snellen van Vollenhoven, Snellen en Heylaerts. Die 

typen bevinden zich te Leiden en de bestudeering daarvan 

bracht de volgende fouten aan het licht: 

1. Leptosoma anthracinum de Haan van Snell, v. Voll, 

is niets anders dan Nyctemera distinctum Walk. Seitz 

plaatst anthracinum Volk, (de Haan i.l.) en distincta Wkr. 

als synoniem van N. asSimilis Volk, wat geheel verkeerd is, 

want L. assimile Snell, v. Volk is eene andere soort. 

Seitz geeft eene foutieve afbeelding van assimilis; 

Pagenstecher daarentegen gaf eene goede. 

2. Leptosoma assimile Snell, v. Volk is eene soort, die 

op TV. tritiim Walk, gelijkt en die slechts op java en 

Lombok voorkomt. 

3. Leptosoma herklotsii Snell, v. Volk is synoniem met 

L. quadriguftatum Snell, v. Volk Vreemd, dat Snell, v. 

Volk dit heeft kunnen doen! 

4. Leptosoma noviespunctatum Snelk v. Volk is niets anders 

dan N. maculata Walk. Tegenwoordig in het genus 

Deilemera Hübn. geplaatst evenals L. millieri Snelk v. 

Volk 

5. Leptosoma luctuosum Snelk v. Volk is synoniem met 

cr es cens Walk. 

6. Leptosoma baulus Boisd. is door Snelk v. Volk niet 

nader omschreven, zoodat onzeker is, welke soort hij be¬ 

doeld heeft. Zeker is het, dat Snellen baulus voor lati- 
striga Walk. hield en latistriga Walk. determineerde 

als inconstans Snelk v. Volk Pagenstecher hield baulus 
voor synoniem met mundipicta Walk., integra Walk. 

en latistriga Snelk Seitz geeft nog meer synoniemen. 

7. Leptosoma marginale Snelk v. Volk is eene Chalcosiine! 

8. Leptosoma leucostigma de Haan en nubecula Snelk v. 

Volk zijn synoniem, wat Pagenstecher en Snellen 

eveneens aan nemen. Seitz beschouwt leucostigma als 

eene donkere variëteit van trita Walk., wat onjuist 

is. Het is een geheel ander dier. 

9. Leptosoma arcuatum Snelk v. Volk is evenals marginale 
eene Chalcosiine! 



222 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 

10. Leptosoma pallens Snell, v. Voll, is een latistriga- 
achtig dier; het zou eene lichte variëteit dezer soort 

kunnen zijn. Aangenomen, dat Snellen gelijk heeft en 

dat wij hier met eene goede soort te maken hebben, 

dan is pallens niet synoniem met N. amplificata 
Walk. (cydippe Weym.), gelijk Seitz meent. 

11. Leptosoma flavescens Snell, v. Voll, moet synoniem 

zijn met amplificata Walk. De type is van Sumatra, 

een groot zeer verkleurd (?) Ç, terwijl de type van 

pallens een f van Java is. Ik heb een stil vermoeden 

dat de lokaliteit „Sumatra” van flavescens onjuist is! 

Pagenstecher plaatst flavescens „kopfschüttelend” in 

het genus Deilemera. Seitz negeert de soort. 

12. Leptosoma tripunctarium L. Omtrent deze soort, thans 

Nyctemera tripunctaria geheeten, bestaat gelukkig geene 

onzekerheid. 

13. Leptosoma latistriga Walk. Hiermede bedoelde Snell, 

v. Voll, baulus Bsd., evenals Snellen en aan N. latis¬ 
triga gaf hij den naam: 

14. Leptosoma inconstans Snell, v. Voll. 

15. Leptosoma clathratam Snell, v. Voll, is van Amboina; 

bovendien is er een exemplaar van Morotai. Seitz geeft 

N. clathrata Voll, aan van Ceram, doch zijne afbeelding 

is al even verkeerd als die van Pagenstecher. De type 

van Snell, v. Voll, gelijkt op nigrovena Swinh. van 

Celebes! Forsten heeft inderdaad veel op Celebes 

(Tondano) verzameld! 

16. Leptosoma coleta Cram, komt bij de verschillende 

schrijvers overeen. 

17. Leptosoma ludekingii Snell, v. Voll, is door Pagenstecher 

niet geheel juist afgebeeld en deze afbeelding werd 

blijkbaar door Seitz overgenomen? 

18. Leptosoma macklotti Snell, v. Voll, is van Amboina. 

Seitz geeft de soort op van Celebes en beeldt inderdaad 

den vorm van Celebes af, doch de type gelijkt zeer 

veel op de afbeelding van spéculants Walk, van Ceram. 

Snellen beschreef guttulosa onder den naam abraxata. 
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19. Leptosoma scalarium de Haan i.I. gelijkt zeer sterk op 

de afbeelding van Deilemera arctata Walk, in Seitz, 

doch de type is van Java. Seitz vermeldt niets omtrent 

de Javaansche vormen. Pagenstecher geeft slechts de 

beschrijving van Snell, v. Voll. weer. 

Hiermede zijn alle soorten (?) van Snell, v. Voll, behandeld. 

Nu krijgen wij nog enkele typen van Heylaerts en Snellen. 

20. Nyctemera dentifascia Snell, van Sumatra wordt in 

Seitz niet genoemd. Wel beschrijft Seitz eene nieuwe 

soort van Sumatra onder den naam biserrata, die m.i. 

wel eens een melanistische vorm van dentifascia zou 

kunnen zijn. 

21. Nyctemera regular is Snell, is door Seitz foutief afgebeeld 

en eveneens door Pagenstecher. In mijn werk over de 

Heterocera van Sumatra zal eene betere afbeelding 

verschijnen. 

22. Nyctemera tritoïdes Heyl. is door Seitz overgeslagen, 

doch ik vermoed, dat zijne battakorum niets anders is 

dan tritoïdes Heyl. 

23. Nyctemera seitzi nov. spec. Hiermede meen ik den, 

onder den naam assimilis door Seitz afgebeelden, vorm 

te moeten aanduiden. De soort assimilis, Seitz omvat 

dus m.i. drie verschillende soorten, die alle drie door 

mij op nieuw zullen worden afgebeeld. 

24. Nyctemera sumatrensis Heyl. wordt door Seitz nesites 
genoemd. 

25. Nyctemera vollenhovii Snell, is door Seitz niet vermeld. 

Wie zou zonder bestudeering der typen uit dezen chaos 

wijs hebben kunnen worden? 

Leiden, Maart 1927._ R. VAN Eecke. 

Calciumcyanide ter vervanging van Cyaankali* 

Het is onbetwistbaar, dat blauwzuurgas, HCN, een der 

beste gasvormige vergiften is, om insecten voor allerlei 

doeleinden te dooden. Bij vele Entomologen, meer speciaal 

bij Lepidopterologen, speelt de cyaankali-flesch dan ook 

eene niet onbelangrijke rol. 

Nu is het echter evenzeer onbetwistbaar, dat aan het 

gebruik der cyaankali-flesch eenige nadeelen verbonden zijn. 


