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CATEPHIA ALCHYMISTA (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) (LEP.: NOCTUIDAE). 

Op de bekende vindplaats te Echt vonden de heren Aben en Sentjens op 20 mei 1981 twee 

exemplaren van deze al weer jaren zeldzame vlinder. Voor het laatst noteerde ik de soort in 

1974 en wel 17 exemplaren te Echt en één te Linne {Ent. Ber., Amst. 35: 103), maar de goede 

jaren (met tientallen vlinders) waren toen al lang voorbij. 

Het is toch wel verheugend, dat alchymista zich heeft weten te handhaven, ofschoon op de 

vindplaats zeer veel eiken gerooid zijn (al zal dat niet de enige reden van de sterke achteruit¬ 

gang zijn). 

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

AANKONDIGING VAN HET TWEEDE EUROPESE ENTOMOLOGEN 
CONGRES 

Nadat met veel succes in 1978 het eerste Europese Entomologen Congres werd gehouden te 

Reading, Engeland, volgt nu hier de eerste aankondiging van het tweede congres, dat gehou¬ 

den zal worden te Kiel, Duitsland, en wel van 27 september tot 2 oktober 1982. Het congres 

wordt verzorgd door de „Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie”. 

Het congres biedt mogelijkheden tot voordrachten (van maximaal 15 minuten, inclusief dis¬ 

cussie) en poster-plaatsing, en wel in 18 secties: functionele morfologie, taxonomie en evolutie¬ 

biologie, biogeografie, oecologie en populatiebiologie, gedrag en feromonen, sociale insekten, 

fysiologie en biochemie, parasieten en parasitoiden, Europese bos-oecosystemen, Europese 

landbouw-oecosystemen en landbouwinsekten, resistentie en neveneffecten van landbouwche- 

micaliën op soorten en oecosystemen, voorraadsbeschadigers, resistentie van planten tegen in¬ 

sekten, moderne methoden van biologische plaagbestrijding, medische entomologie, biologi¬ 

sche plaagbestrijding en geïntegreerde oogstbescherming, natuurbescherming van soorten en 

oecosystemen, en „overige”. 

De kosten van deelname bedragen DM 100,—, voor studenten DM 50,—. Dit bedrag dient 

uiterlijk 15 juni 1982 gestort te zijn op de rekening van de Deutsche Gesellschaft für allgemei¬ 

ne und angewandte Entomologie, 608 920 bij de Sparda-Bank Hamburg EG (voor rekening 

BLZ 206 905 00). Voor onderkomen kan men desgewenst gebruik maken van appartementen 

in het vakantiecentrum Holm dat op 25 km van Kiel aan de Oostzee ligt. Het vervoer naar het 

congres is bij de congresprijs inbegrepen; de kosten van overnachting (incl. ontbijt) variëren 

van DM 26,— tot 67,— per persoon per nacht. 

Opgaven hiervoor dienen te worden gericht aan het Ferienzentrum Holm Verw. — GmbH, 

2306 Schönberg/HOLM, BR Duitsland. Na 1 oktober sluit het vakantiecentrum, en kunnen de 

appartementen niet langer worden gehuurd. Voor belangstellenden ligt uitvoeriger documen¬ 

tatie ter inzage in de bibliotheek. Door de late bekendmaking van het congres is het niet meer 

mogelijk om tijdig bij de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting een eventuele deelnamesubsidie 

aan te vragen. In overleg met het bestuur van de UES delen we mee dat aanvragen, uitsluitend, 

voor dit congres, een speciale behandeling zullen krijgen: eventuele aanvragen moeten worden 

gericht aan de secretaris van de UES, per adres bibliotheek NEV, en moeten daar uiterlijk 18 

mei binnen zijn. Overigens verwijzen wij naar p. 73 van het Jaarboekje; het daarin genoemde 

formulier is bij de bibliotheek verkrijgbaar. — Red. 


