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Aantasting van de verschillende Betula-soorten in 1977. — Globaal werd geschat in welke 

mate de diverse Betula-soorten in de nazomer van 1977 waren gemineerd door E. argentipedella. 

De gegevens zijn in tabel 1 weergegeven. 

Exacte gegevens werden door tellingen van de mijnen op de aangetaste bladeren verkregen. 

Deze tellingen zijn verricht aan telkens 50 aangetaste bladeren, verzameld op 5 oktober. Tabel 2 

laat enige uitkomsten zien. Omdat de grootte van het blad toeneemt in de volgorde B. sandbergii 

en B. pendula — B. alnoides — B. platyphylla, neemt ook het aantal mijnen dat maximaal per blad 

mogelijk is in deze volgorde toe. 

Op grond van het verrichte onderzoek kan niet met zekerheid geconcludeerd worden dat er 

verschillen bestaan in specifieke gevoeligheid, maar er zijn wel aanwijzingen verkregen dat be¬ 

paalde soorten ook bij een hoge populatiedichtheid van de vlinder, weinig (B. costata) of niet (B. 

purpusii) zullen worden aangetast (tabel 1). 

PARASITERING 

In 1978 werden in het Arboretum te Wageningen slechts zeer weinig mijnen waargenomen, 

hetgeen hoogstwaarschijnlijk aan een intensieve parasitering door sluipwespen moet worden 

toegeschreven. Ook in het in de herfst van 1977 aangelegde depot zijn in het voorjaar van 1978 in 

plaats van motjes honderden sluipwespjes verschenen. Deze werden door Dr. C. van Achterberg 

gedetermineerd als Acaelius subfasciatus (Haliday) (Braconidae). 
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INTERNATIONAAL ENTOMOLOGISCH CONGRES 1980. Voorlopige aanvragen voor 

subsidie van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting betreffende het Entomologisch Congres in au¬ 

gustus 1980 te Kyoto (Japan) dienen vóór 15 november 1979 in het bezit te zijn van de heer B. H. 

Hendrikse, secretaris Uyttenboogaart-Eliasen Stichting p/a Bank Mees en Hope, Herengracht 

548, 1017 CG Amsterdam. De definitieve aanvragen dienen vóór 15 april 1980 bij de secretaris te 

zijn ontvangen. — C. van Achterberg. 
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