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Het Nederlandse trekvlinderonderzoek en de
jaarlijkse trekvlinderverslagen
Doordat het schrijven van een paar systemati¬
sche artikelen meer tijd heeft gekost dan was
voorzien, is het verslag over 1986 wat in de
verdrukking gekomen, maar het is nu pers¬
klaar en zal zo spoedig mogelijk verschijnen.
Dit verslag zal tevens het laatste zijn dat door
B. J. Lempke alleen wordt samengesteld. Om
de continuïteit van de trekvlindersverslagen te
verzekeren zal, te beginnen met het verslag
over 1987, de publikatie voortaan in samen¬
werking met drs. R. de Vos worden samenge¬
steld.
Hoewel het Instituut voor Taxonomische
Zoölogie, Zoölogisch Museum, Amsterdam,
al sinds 1969 toen het K.N.M.I. zich terugtrok
als sponsor, officieus deze taak overgenomen
had, is nu tevens besloten dat het museum
voortaan verantwoordelijk voor deze publika¬
tie is, onverschillig door wie de verslagen zullen
worden samengesteld.
Tenslotte: er zijn nogal wat N.E.V.-leden die
wel als voornaamste interesse Lepidoptera
achter hun naam hebben staan, maar niet mee¬
werken aan de registratie van trekvlinders. We
zouden het zeer op prijs stellen als ze daaraan
wel willen deelnemen. U hoeft alleen uw naam,
plaats (dorp. stad). datum en aantal waargeno¬
men exemplaren te noteren en aan het eind van
het seizoen uw gegevens op te sturen naar het
bekende adres: Plantage Middenlaan 64,
1018 DH Amsterdam. - B. J. Lempke, R. de
Vos.

Gratis verkrijgbare zweefvliegenpublikatie
In de reeks Zoölogische Bijdragen van het
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Lei¬
den, verscheen dit najaar als nummer 37 een
artikel van ons lid M. J. Delfos, getiteld:
Zweefvliegen van de Nederlandse Waddenei¬
landen (Diptera: Syrphidae). Het geeft een faunistische bespreking van de 110 soorten die in
dit gebied waargenomen zijn.
Voor leden van de Nederlandse Entomologi¬
sche Vereniging en de Jeugdbonden voor Na¬
tuurstudie is deze publicatie gratis verkrijgbaar
bij de bibliotheek van de Nederlandse En¬
tomologische Vereniging.

