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NUDARIA MUNDANA (LINNAEUS) (LEP.: ARCTIIDAE). In 1975 vermeldde ik de 

vondst van rupsen van N. mundana tussen de stenen van de IJsselmeerdijk bij Schellinkhout en 

het opkweken daarvan. Op 26.V. 1983, een koele zwaarbewolkte dag, bezocht ik de vindplaats 

weer. De rupsen waren ook nu weer aanwezig en de vele lege huidjes aan de keien bewezen 

dat het om flinke aantallen ging. Een week later, op een winderige, zonnige en zeer droge dag, 

waren ze echter nauwelijks te vinden. Ongetwijfeld zaten ze toen diep weggekropen tussen de 

stenen. Het microklimaat tussen die keien is haast niet na te bootsen, zodat de dieren heel 

moeilijk te kweken zijn. Het beste kunnen ze verzameld worden als ze begin juni volwassen 

zijn. 

Op 6 juli ging ik met mijn zoon tegen de schemering kijken. Met een zaklantaren over de 

keien schijnend zagen we wel iets wits vliegen, maar dat bleken vedermotten te zijn. Doch toen 

we met een lamp tussen de keien schenen, zagen we de gezochte vlinders zitten. Ze waren heel 

moeilijk in handen te krijgen in die smalle ruimtes. Maar met behulp van een lucifersdoosje 

lukte het uiteindelijk toch er acht te bemachtigen. Het bleken haast alle wijfjes te zijn. 
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SCHONE, H., 1983. ORIENTIERUNG IM RAUM; Formen und Mechanismen der Len¬ 
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renties, index 18 kolommen. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart. ISBN 
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Dit boek is er een uit de serie „Bücher der Zeitschrift Naturwissenschaftliche Rundschau" 

(ISSN 0077-6157). Abonnees van dit tijdschrift krijgen het boek voor DM 39,20. 

De theorie, fysiologie, en praktische uitvoering van oriëntatie zijn voor entomologen van al¬ 

lerlei slag niet zonder belang. Daarom is dit boek, ondanks dat het niet primair op insekten 

betrokken is, voor een aantal in onze kring beslist nuttig. 

De opzet ervan is nogal leerboek-achtig, misschien wat saai en dogmatisch, maar ook goed 

overzichtelijk en — als je bij het begin begint — begrijpelijk. De uitvoerige literatuurlijst tilt 

het boek overigens wel boven de meeste leerboeken uit, zeker waar een belangrijk deel van de 

referenties uit de zeventiger jaren stamt. 

Het boek bestaat uit drie hoofdstukken, elk vele malen onderverdeeld: „Wat is ruimtelijke 

oriëntatie?”, „Hoe komt de oriëntatie tot stand” (de fysiologische kant van de zaak), en „Bij¬ 

zonderheden van de verschillende zintuigen”. Rest me te melden dat het boek, voor zijn om¬ 

vang en werkelijk uitstekende uitvoering, onbegrijpelijk goedkoop is. — W. N. Ellis. 

PERSONALIA 

Op 22 maart 1984 overleed de heer H. G. A. Dirkx te Bladel; hij was sedert 1982 lid van 

onze vereniging. Zijn speciale belangstelling gold de Lepidoptera. 

De redactie deelt mee bericht ontvangen te hebben van het overlijden van ons lid H. C. 

Loots te Koog aan de Zaan. De heer Loots, die al sedert 1947 gewoon lid was van onze vereni¬ 

ging, had speciaal belangstelling voor de Lepidoptera. 


