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Paulson (Seattle), Prof. Dr. Minter J. Westfall, Jr. (Gainesville) and Dr. Kenneth W. Knopf 

(Gainesville). 
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Onder de Beumkes 35, 6883 HC Yelp, the Netherlands. 

PERSONALIA 

Op 14 juli 1980 overleed op 91-jarige leeftijd ons erelid dr. C. B. Williams F.R.S. Hij werd 

in 1951 gekozen tot erelid op grond van zijn verdienstelijk werk op het gebied van insekten-, in 

het bijzonder vlindertrek. 

Op 20 juli 1981 is overleden ons lid W. Hellinga. Hij was sedert 1954 lid van de vereniging en 

vervulde van 1963-1975 de functie van secretaris. Zijn belangstelling ging vooral uit naar Co- 

leoptera. 

Op 26 juli 1981 is mevrouw A. F. E. Gravestein-Raaff overleden. Sinds 1972 was zij huisge- 

noot-lid van de NEV. 

De ’’All-Union Entomological Society of the USSR” heeft tijdens haar vergadering van 5 

december 1980 ons lid, tevens erelid, prof. dr. J. de Wilde gekozen als honorair buitenlands lid 

van hun vereniging, wegens zijn verdienstelijk werk aan de fysiologie en oecologie van insek¬ 

ten. 
Op 30 oktober 1981 promoveerde ons lid G. van der Velde tot doctor in de Wiskunde en 

Natuurwetenschappen op een proefschrift getiteld ,,Studies in Nymphaeid-dominated systems 

(with special emphasis on those dominated by Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze (Me- 

nyanthaceae)”. Promotor was prof. dr. C. den Hartog. 

HET PARINGSRITUEEL VAN PIERIS BRASSICAE (LINNAEUS) (LEP., PIERIDAE). — 

In 1978 was Pieris brassicae (Linnaeus) vrij gewoon in grote delen van ons land. Bij toeval kreeg 

ik de gelegenheid om tweemaal in dat jaar het paringsritueel van deze vlinder gade te slaan in 

mijn tuin te Melick. Op 8 augustus zag ik een paartje om elkaar heen fladderen, ca. 2 meter 

boven de grond. Het dook af en toe naar beneden, maar als het 9 niet mee kwam, vloog het 

weer omhoog. Op een gegeven moment landde het 9 op een blad van een braamstruik en bleef 

erop zitten met opgeklapte vleugels. Het d' landde vlak naast haar, met zijn kop in dezelfde 

richting als die van het 9. Daarna boog hij zijn achterlijf naar dat van het 9 en werd het kontakt 

gemaakt. Toen vlogen ze weg (het vloog) en landden vervolgens toch weer op de braam, nu 

tegenover elkaar met gestrekte achterlijven. Op 24 augustus zag ik nog een copulatie, die echter 

iets anders verliep, een 9 zat op de Buddleja te zuigen, toen er een bij haar kwam zitten. Het 

9 spreidde de vleugels uit en stak haar achterlijf omhoog, waarschijnlijk om lokstoffen te ver¬ 

spreiden. Het $ vloog toen op, en bleef om het achterlijf van het 9 fladderen. Het 9 vloog weg 

en ging even verder op de grond zitten. Hetzelfde ritueel herhaalde zich, totdat het achter het 

9 ging zitten, dus met zijn kop bij haar achterlijfspunt. Mogelijk is dit om de geur waar te 

nemen. Weer vlogen ze samen op, dartelden om elkaar heen en na een tijdje landde het 9 in een 

conifeer. Het $ ging onmiddelijk naast haar zitten en de copulatie kwam tot stand. Vervolgens 

vlogen ze op (het vloog) en bleven afwisselend vliegen en uitrusten, waarna ik ze nog geruime 

tijd op een uitgebloeide Buddleja-tros zag zitten. 

M. Franssen, Parklaan 20, 6074 CL Melick. 

TER OVERNAME: Ernst Mayr, 1969, Principles of Systematic Zoology, 468 bladzijden. 

Tegen elk aannemelijk bod. 

R. Marcelis, p.a. E. van Beinumlaan 21, 6815 GC Arnhem. 

CORRECTIE, p. 143 (1 september), regel 20 van onderen: 9 moet zijn 29. 


