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Dat zou zo gebleven zijn, als niet in de zeventiger jaren een enkele Sesiide schade veroor¬ 

zaakt had en onder de aandacht van de Plantenziektenkundige Dienst gekomen was. Sindsdien 

heten ze Glasvlinders. Waarom? Heel eenvoudig: in de Duitse literatuur heten ze Glasfalter! 

Een duidelijker voorbeeld van gebrek aan contact tussen de toegepaste en de algemene ento¬ 

mologie is moeilijk te vinden. Wanneer het gebruik van deze naam op de PD begon weet ik 

niet, wel, dat hij voor het eerst in 1978 in dit tijdschrift in een artikel van Van Frankenhuyzen 

verscheen. Het is nu al zover, dat doorgewinterde verzamelaars over Glasvlinders praten en 

deze naam blijkens een citaat van Van IJzendoorn (1982) al tot de pers is doorgedrongen. Het 

volkomen overbodige germanisme dreigt de goede Nederlandse naam dus geheel te verdrin¬ 

gen. Ik hoop daarom dat de PD van de dwalingen zijns weegs terugkeert en de Duitse naam 

laat voor wat die is. 

2. De Zaaduil {Agrotis segeïum (Denis & Schiffermüller)). Niet alleen Wageningen, ook 

Gent weet weg met Duitse namen. In 1965 publiceerden Van Daele & Pelerents een artikel 

over Aardrupsen (Agrotis sp.). Een van de beruchtste soorten in de tuinbouw is Agrotis sege- 

tum. Er is geen Nederlandse naam voor. Engelse namen zijn in de regel onvertaalbaar. Maar 

gelukkig is daar nog de Duitse literatuur. Daarin wordt de soort als Saateule vermeld. Dus 

werd segeïum in het Belgische artikel de Zaaduil genoemd. Maar noch de rups, noch de vlinder 

hebben iets met zaad te maken! Zijn de Duitsers er dan zo naast? Nee, want die Saat betekent 

niet alleen het zaad, maar ook het gezaaide, het te velde staande koren. En de rups was be¬ 

rucht door de schade die ze daaraan veroorzaakte. De Duitse naam was dus correct. Maar voor 

ons onbruikbaar. Moraal: vertaal niet zo maar een in het buitenland populaire naam. 
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LASIOGLOSSUM SETULOSUM STRAND NIET INLANDS (HYM.: HALICTIDAE). 

In Ent. Ber., Amst. 23: 59 (1963) vermeldde ik van deze soort een 9 van Colmond als f. n. sp. 

De determinatie was van wijlen dr. Noskiewicz, die zich met alle Apidae bezighield. Pf. A. W. 

Ebmer, specialist voor de Halictidae, heeft een aantal soorten uit mijn collectie nagezien en 

stelde vast dat het bewuste exemplaar Lasioglossum (Evylaeus) pauxillum (Schenck) is. 

G. van der Zanden, Jongkindstraat 2, 5645 JV Eindhoven. 


