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Neohydrophilus d’Orchymont 

Neohydrophilus spec, larva (figs. 15-19, 22-23) 

Diagnosis. — Length 8 mm. Headcapsule (fig. 15) quadrangular in dorsal view. Sides of 

mentum (fig. 16) straight, slightly converging, the upper surface smooth. Abdominal segments 

without lateral outgrowths (fig. 19). 

Material examined. — Three larvae collected on 28.XL 1974 from a waterhole in deciduous 

orthophyll savanna, 700 m above sealevel, at Maungu Plains, 3° 33’ S - 38° 51’ E, Tsavo (E.) 

National Park, Kenya. 
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PAREULYPE BERBERATA (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) IN MIDDEN-LIM- 

BURG (LEP., GEOMETRIDAE). Te Montfort ving ik in 1980 bij mijn woning van 15 mei tot 

11 juni elf exemplaren van deze spanner; van 23 juli tot 7 augustus nog drie exemplaren van de 

tweede generatie, P. berberata is ook gevangen te Sint Joost (gern. Echt) en te Maasbracht. 

Franssen meldde één exemplaar van Melick {Ent. Ber., Amst. 40: 163). 

In de Catalogus (en supplement) worden nog geen vindplaatsen uit Midden-Limburg ver¬ 

meld. 

Berberis, de voedselplant van de rups, is de laatste jaren veel aangeplant in plantsoentjes en 

tuinen. 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, 6065 AM Montfort. 

FLEAS: Proceedings of the international conference on fleas Ashton Wold/Peter¬ 

borough/UK/21-25 June 1977; R. Traub & H. Starcke, eds, 1980. pp. X. 420. ISBN 90-6191- 

018-8. A. A. Balkema, P.O. Box 1675, Rotterdam. Prijs (gebonden, in Nederland excl. 4% 

BTW): ƒ 95,—. 

Dit keurig verzorgde boek omvat 37 bijdragen, die samen een breed spectrum vertonen van 

het onderzoek dat aan vlooien kan worden verricht. Het boek begint met een biografie van N. 

C. Rothschild, van de hand van zijn dochter Miriam (bij wie te huize de conferentie werd ge¬ 

houden). Er is één taxonomisch artikel, naast een aantal over evolutie en zoögeografie. Door 

zijn omvang springt een artikel van Traub over zoögeografie en evolutie van vlooien, luizen en 

zoogdieren eruit. Medische aspecten krijgen natuurlijk rijkelijk de aandacht, naast een bonte 

rij bijdragen over fysiologie, morfologie, oecologie, faunistiek enz. Het is ondoenlijk om deze 

bijdragen afzonderlijk te refereren; ik heb de indruk dat „objectgebonden” symposia als deze 

nog heterogener zijn dan de meeste andere collectieve uitgaven en potentiële kopers zullen dit 

zeker als een bezwaar ervaren. Anderzijds hebben deze dieren zoveel interessante facetten dat 

er redenen genoeg zijn om dit boek van tijd tot tijd ter hand te nemen. — W. N. Ellis. 

AFDELING NOORD-HOLLAND EN UTRECHT. De afdeling zal dit seizoen nog bijeen 

komen op donderdag 14 januari en dinsdag 2 maart 1982 in het Instituut^woor Taxonomische 

Zoölogie, afd. Entomologie, Plantage Middenlaan 64, Amsterdam, aanvang 20.00 uur. 
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