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VERHANDLUNGEN DES SECHSTEN INTERNATIONALEN SYMPOSIUMS ÜBER
ENTOMOFAUNISTIK IN MITTELEUROPA, Lunz am See (Österreich), 1.-6. September
1975; 1977 (H. Malicky, ed.); pp. I-XIV, 1-345. W. Junk, Den Haag. ISBN 90-6193-559-8. Prijs
(ingenaaid) ƒ 95.—.
Deze keurig uitgevoerde (ingenaaid, reuzenpocketformaat) maar wel prijzige uitgave laat ons
zien wat op dit moment in Centraal-Europa op het gebied van de entomologische faunistiek
wordt bedreven. Opmerkelijk is dat bijna een derde van de voordrachten — één van de centrale
thema’s was aan dit onderwerp gewijd — gaat over, of resultaten laat zien van, nationale karteringssystemen en centrale gegevensopslag, zoals deze door de European Invertebrate Survey
werden ontwikkeld en gestimuleerd. Deze werkwijze blijkt zijn plaats bij het faunistisch onder¬
zoek wel veroverd te hebben. Een tweede centraal thema gold de faunistiek van waterinsekten
met — begrijpelijk in landen rijk aan bergbeken — voordrachten over Trichoptera (H. Malicky,
K. Novak en L. Botoçaneanu), over Dytiscidae (G. Wewalka) en Gyrinidae (M. A. Ienistea), en
over enkele andere insektengroepen. De overige voordrachten werden samengevoegd onder de
overkoepelende titel „Freie Themen” en bevatten o.a. belangwekkende verhandelingen over de
fijnere oecologische indeling van de Palaearctische bergfauna, en over de biografie en oecologie
van de insektenfauna van de hoogvenen in Zuid-Bohemen.
Deze entomologisch-faunistische symposia vormen, sinds 1964, een soort tegenhanger van de
grote entomologische wereldcongressen. Ze zijn kleiner (in 1975 85 deelnemers) en bestrijken
een beperkter gebied, zowel geografisch als ook wat betreft de vertegenwoordigde vakgebieden.
Gezien de huidige tendens tot het houden van meer gespecialiseerde en kleinere entomologi¬
sche congressen zal dit het laatste symposium in deze reeks niet geweest zijn. -— P. J. van Helsdingen.

ARASCHNIA LEVANA (LINNAEUS). (Lep., Nymphalidae). Aan de ongelooflijke verbrei¬
ding van levana is ook in 1977 nog geen halt toegeroepen. Ondanks de sombere zomer van dat
jaar vloog de soort goed, welhaast beter dan in de beide warme zomers van 1975 en 1976.
Ik zag de zomergeneratie in 1977 te Deventer, Diepenveen (Abdij Sion en Lettele), Eerde,
Ommen en in Gaasterland. In het Reestdal bij Balkbrug-Dedemsvaart op diverse plaatsen (f.
prorsa Linnaeus en veel rupsen in IX en X). Ook veel rupsen in die maanden bij de Abdij Sion,
maar dit is al ruim twaalf jaar een normaal verschijnsel. De brandnetels worden precies op tijd
gemaaid, zodat de derde generatie zich tegoed doet aan een weelderige brandnetelvegetatie van
20—25 cm hoogte. Wat dit jaar opviel was de aanwezigheid van prorsa langs de oevers van de
IJssel te Terwolde en Veessen in volkomen open terrein, nectar purend op bereklauwen en en¬
gelwortel. Sedert 1953 volg ik „het lief en leed” van levana, maar tot op heden heb ik een derde
generatie nog niet in natura zien vliegen. In de beschutting van de huiskamer heb ik die wel di¬
verse malen opgekweekt.
G. J. Flint, Swaefkenstraat 39, 7415 EA Deventer.

CORRECTIE. Pag. 128, regel 24 van onderen. Prijs gebonden is £ 45, niet £ 36.

