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B. 2. Without line of demarcation between propodo-and 

hysterosoma; hind part of propodosoma with 

a transverse row of 2 hairs only (?) 

C. 1. Idiosoma lozenge-shaped or oval; of the 

gnathosoma only one third is visible from 

above; legs of about equal strength; 

legs I and II marginal; cT with suckers to 

the sides of the anus. Dermaleichus 

Koch 1841. 

C. 2. Idiosoma long, oval, top backward; gnatho¬ 

soma plainly visible, almost marginal; 

legs marginal, in $ of about equal 

strength, in d* legs IV much thicker; 

cf with postanal suckers and posteriorly 

bifid. Dicanestrinia Berl. 1911. 

Arnhem. A. C. OUDEMANS. 

Larentia variata Schiff* en Larentia 

obeliscata Hbn* 

In het Verslag van de 55ste Wintervergadering der 

Ned. Ent. Ver. van 19 Feb. 1922 te ’s-Gravenhage, maakte 

ik op biz. XXIV vermelding van de vangst van een ex. 

van de zeldzaam voorkomende type van Larentia variata 

SCHIFF., welke zeer sterk afwijkt van de algemeene 

var. obeliscata Hbn. Toen dit verslag -eenige maanden 

later in drukvorm verscheen, zag ik onderaan biz. XXIV 

de volgende opmerking staan: »Cidaria obeliscata HBN. 

wordt door PROUT, den bewerker der Geometridae in SEITZ, 

„Die Gross Schmetterlinge der Erde”, voor eene afzonderlijke 

soort gehouden. J. Th. O.” 

Deze interessante opmerking noopte mij deze zaak 

nader te onderzoeken, en wel in Duitschland, waar kweek- 

proeven van bovengenoemde soorten genomen zijn. 

Bij mijne persoonlijke bezoeken aan de musea te 

München en Frankfort a/M., waar ik dit onderwerp nader 

onderzocht, kreeg ik van de deskundigen aldaar de volledige 



236 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 

bevestiging, dat kweekproeven in alle opzichten aangetoond 

hadden, dat wij niet met ééne soort en hare variëteit te doen 

hebben, doch met 2 geheel van elkaar gescheiden soorten, 

en dat door moderne entomologen de beide voornoemde 

soorten nooit meer als één en dezelfde mogen beschouwd 

worden. 

Niet alleen verschillen de vlinders zelf zeer in gedaante, 

maar ook de rupsen. Eene nadere beschrijving van vlinder 

en rups te geven, acht ik overbodig, daar deze beide in het 

werk van SEITZ, deel IV, blz. 216 en 217, goed beschreven 

zijn; maar één belangrijk feit wil ik toch even vermelden, 

n.l., dat Larentia variata SCHIFF, als rups uitsluitend 

leeft op zilverspar (Abies alba=pectinata) en fijnspar (Picea 

excelsa) en, voor zoover bekend, nooit op den (Pinus 

sylvestris), terwijl de rups van Larentia obeliscata Hbn. 

bijna uitsluitend op dezen laatsten boom gevonden wordt. 

Verder is de rups van L. variata SCHIFF, bijna niet te 

onderscheiden van die van Larentia bicolorata HUFN., 

verschilt echter aanmerkelijk van die van L. obeliscata HBN. 

Derhalve hebben wij hier te doen met Larentia variata 

SCHIFF., zijnde eene nieuwe soort voor onze fauna, terwijl 

de zeer algemeene soort, die tot nog toe Larentia variata 

Schiff., met of zonder toevoeging van var. obeliscata Hbn., 

genoemd werd, thans Larentia obeliscata Hbn. moetheeten. ') 

Overveen, Sept. 1923. G. A. Bentinck. 

Aanvulling van eenige vroegere diagnosen. 
1. Trichoptera. 
Op de vergadering van 18 Februari 1923 te Utrecht 

(Tijdschr. v. Ent. LXVI, p VIII) vermeldde ik de vangst van een 

Trichopteron f. n. sp. door den heer Koornneef te 

Apeldoorn, waarvan de diagnose niet vast stond. Sinds 

dien ontving ik het bekende werk van Mac Lachlan 

„A monographic Revision and Synopsis of Trichoptera of 

the European Fauna”. Met behulp daarvan meen ik wel 

als zeker te mogen aannemen, dat de naam moet zijn : 

fia/esus radiatus Curt. $. 

Verder werd ik door genoemd boek in staat gesteld, 

te bevestigen, dat de Stenophylax, door den heer Corporaal 
1) Men zie over deze beide soorten ook : Tijdschr. v. Entom., Dl. LXVI, 1923, p. 162—163 


