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zijn: a. connexus Reitt.

;

ik bezit een ex. uit Utrecht (coll.

Groll).

295 3- Tychius venustus F. a. genistac Bon. (zie: Col.
Neerl. II, blz. 66 1 en noot J

)). Reitter rekent tot deze

a. exemplaren, bij welke de bovenzijde eenkleurig grauw-

wit is. Exemplaren, die daaraan volkomen beantwoorden,

bezit ik uit Oisterwijk en Epen (Limb.). Overgangsvormen,

bij welke, zoowel op het halsschild als op de dekschilden,

nog de flauwe aanduiding van donkere langsbanden zicht-

baar is, komen veel voor.

2976. SUrconychus fraxini DE Geer, ab. c. flavoguttatus

Stierl. (obscurus Reitt.). Hiertoe behooren de zwart of

bruinzwart beschubde exemplaren, bij welke de zijden van

het halsschild smal geelachtig beschubd zijn, met eene kleine

gele schubjesvlek aan den naad, achter het midden der

daarvóór donkere dekschilden, en van daar af naar achteren,

tot aan het uiteinde met enkele verspreide gele ingestrooide

schubjes; de buitenste onevene tusschenruimten met zeer

kleine, in rijen geplaatste gele, schubstipjes
;
snuit donker-

bruin; pooten bruin of roodbruin, ook wel alleen de dijen

wat donkerder. Zeldzamer dan het type
;

de meeste exem-

plaren, die ik zag, waren uit Zuid-Limburg, enkele uit

Rotterdam en Breda.

Den Haag. Ed. Everts.

Hydrilla pallustris Hb.

H. pallustris Hr. 367; Barr. Brit. Lep. V, t. 219, f. 3;

palustris HS. 292 $.

Caradrina Tr. palustris Hb. (Ter Haar, pag. 199).

Hydrilla B. palustris Hr. (Ter Haar—Keer, pag. 239,

tab. 48, fig. 10.

In den moestuin van het kasteel Weldam, gern. Markelo (O)

zijn door mij in den nacht van 7 op 8 Juni 1918 3 $<$ van

Hydrilla pallustris Hb. gevangen en wel door middel van

een 1 500-kaars electrische metaaldraadlamp, speciaal opge-

steld om Heterocera te vangen. Het succes was buitengewoon



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 87

groot; onder de groote hoeveelheid zeldzame soorten be-

machtigde ik ook deze 3 ex., die mij eerst onbekend bleven.

Deze soort komt overigens in Noord- en Middel-Europa

zeldzaam en locaal voor.

Het is zeker geen toeval, dat op één avond 3 stuks

gevangen zijn; de soort moet dus aldaar voorkomen. Wij

hebben hier derhalve te doen met eene voor de Nederlandsche

Lepidopteren-fauna nieuwe soort. In de Naamlijst van Neder-

landsche Macrolepidoptera van Dr. J. Th. Oudemans en

J. A. Snijder behoort zij tusschen Caradsina taraxaci Hb.

en Petilampa arcuosa Hw. te staan.

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

Adresverandering.

De ondergeteekende bericht hierbij, dat hij van Ooster-

park 68 naar Sarphatistraat 76, Amsterdam, verhuisd is.

Bij aangeteekende stukken gelieve men aan het adres toe

te voegen: Bijkantoor Tulpplein. Aanvragen om boeken en

terug te zenden boeken zijn te adresseeren aan den heer

A. DE Braconier, Hazepaterslaan 5, Haarlem.

Amsterdam. J. C. H. de Meijere.


