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INHOUD : G. A. Graaf BentiNCK, Eenige in Nederland

min of meer zeldzaam voorkomende Lepidoptera met bijbe-

hoorende vindplaatsen, en tevens eenige afwijkingen. —
Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts, Nieuwe vondsten voor de Neder-

landsche Coleopteren-fauna, XVIII. — G. A. Graaf BENTINCK,

Hydrilla pallustris Hb. — Prof. Dr. J. C. H. DE Meijere,

Adresverandering.

Eenige in Nederland min of meer zeldzaam

voorkomende Lepidoptera met bijbehoorende vind-

plaatsen, en tevens eenige afwijkingen.

Pieris napi L. var. sabellicae. Één ex. gevangen te ’s Hage,

1908, met een vlucht van 35 m.m., zonder eenige zwart-

achtige vlekken, behalve aan de voorvleugelpunten.

Argynnis euphrosyne L. Deze soort heb ik gedurende de

3 laatste jaren (1916— 1918) in de Lutte als zeer algemeen

waargenomen. Zij is aldaar in overvloed te vangen en zal

daar waarschijnlijk alle jaren algemeen voorkomen.

Chrysophanus dispar Hw. Van deze soort ving ik in 1917

in Friesland 2 cW en*i $.

Thanaos tages L. Is in de Lutte zeer algemeen, en werd

daar de laatste 3 jaren in overvloed gevangen.

Hernaris fuciformis L. Eén ex. in de Lutte gevangen,

vliegend in een bloemrijk weiland. Was nog niet uit Overijssel

vermeld.

Hoplitis milhauseri F. In Amerongen en Leersum waar-

schijnlijk alle jaren zeer algemeen
;
overal zijn daar tegen

beuken en eiken sporen van verlaten cocons te vinden;
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een nog niet uitgevlogen ex. leverde mij in 1916 een zeer

fraai c?, dat zich pas in Juli ontpopte.

Drymonia querna F. Op dezelfde wijze als Drym. trimacula

ving ik te Markelo 3 ex. van deze zeldzame soort en 3 dagen

later te Hengelo nog één ex. tegen een eik. Beide soorten

zijn nog niet uit Twente vermeld.

Drymonia trimacula ESP. Door middel van een 1 500-kaars

electrische lamp in een open veld op te stellen, omgeven

door eiken, ving ik te Markelo, tezamen met een anderen

verzamelaar, in den nacht van 7 op 8 Juni 1918: 13 stuks

van deze zeer zeldzame soort, waarvan de meesten een witte

achterrandshelft der voorvleugels hadden (var. dodonca).

Drymonia chaonia Hb. 2 ex. gevonden in de Lutte, één in

huis en één tegen een beuk. Deze soort was nog niet uit

Twente vermeld.

Malacosoma neustria L. Een rups, die gedurende een maand

niets eten wilde, en zich tenslotte verpopte, na heel klein

te zijn geworden, leverde een $ met 22 m.m. vlucht. Normaal

bedraagt deze 35—43 mm. Dit ex. was vaal gekleurd (de

Lutte 1917).

Trichiura crataegi. L. 1 ex. te Amerongen in 1904 bij licht

in huis gevangen. Is nieuw voor de prov. Utrecht.

Acronicta aceris L. var. candelisequa Esp. Van deze zeld-

zame var. kweekte ik 1 ex. uit de rups, gevonden te Ame-
rongen, 1916.

Agrotis janthina Esp. Is bij Hengelo niet zeldzaam.

Agrotis umbrosa Hb. Eén ex. te Hengelo op smeer ge-

vangen
;

is nieuw voor Overijssel (1917).

Agrotis occulta L. Eén ex. in 1915 te Amerongen gevangen.

Deze soort was reeds vroeger voor de prov. Utrecht te Drie-

bergen vastgesteld.

Pachnobia rubricosa F. 2 ex. te Hengelo in April 1918,

met lamp en wit laken gevangen. Nieuw voor Overijssel.

Mamestra leucophaea VlEW. Een ex. te Amerongen tegen

een beuk gevonden. Zeldzaam in Nederland.

Mamestra serena F. Een ex. te Enschedé, 1917. Nieuw

voor Twente.

Dianthoecia nana Rott. 2 ex. uit de Lutte. Nieuw voor

Twente.



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 81

Dianthoecia compta F. i ex. te Vlissingen
;

nog niet uit

Walcheren vermeld.

Chloantha polyodon Cl. Van deze in Nederland zeer zeldzaam

voorkomende soort, ving ik één ex. te Amerongen, 1914.

Nonagria cannae O. Te Amerongen bij licht gevangen en

verder te Wolvega als rups, die een vlinder leverde. Nieuw

voor Utrecht en Friesland.

Calamia lutosa Hb. Als vlinder bij Hengelo in het riet

met licht gevangen. Nieuw voor Overijssel.

Taeniocampa gracilis F. Is in Hengelo niet zeldzaam. Nieuw

voor Overijssel.

Orrhodia ligula Esp. Eenige ex. in 1917 te Hengelo

gevangen, waarvan de meeste: var . polita Hb. (zeldzaam).

Orrhodia rubiginea F. Eenige ex. in 1917 te Hengelo

gevangen. Nieuw voor Overijssel.

Xyliiia lamda Tr. var. zinckenii komt op de gagelvelden

bij Hengelo niet zeldzaam voor; eenige ex. in April 1918

met licht en wit laken gevangen.

Xylocanipa areola ESP. 2 ex. in 1918 te Leersum tegen

eiken gevonden; reeds vroeger uit Maarsbergen voor Utrecht

vermeld (zeldzaam).

Erastria unciila Cl. Eenige bij Hengelo gevangen (1917);

nog niet uit Twente vermeld; zeer algemeen in Wolvega (F.).

Plusia pidchrina Hw. 1 ex. in 1918 te Weldam (Markelo)

met 1500-kaars electrische lamp gevangen. Dit is waar-

schijnlijk het 4
e in Nederland buitgemaakte individu.

Euchloris pustulata HüFN. 1 ex. in 1918 te Hengelo ge-

vangen (zeldzaam).

Lithosia sororcula Hufn. Eén ex. in 1917 in de Lutte

tegen een boom gevonden. Verder ving ik van deze soort

op de wijze als bij Not. trimacula vermeld, dien avond te

Weldam (gern. Markelo) vele ex. Is nieuw voor Overijssel.

Hepialus hurnuli L. In 1918 te Hengelo op smeer gevangen

(vrij zeldzaam).

Hengelo (O.). G. A. Graaf Bentingk e. i.


