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Adres van de Redactie:

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12 III, Amsterdam 1010— Nederland
INHOUD: A. VAN FR ANKENHU YZEN: Argyresthia thuiella (Pack.) (Lep. Argyresthiidae) (p. 106). — C. DE JONG: Entomologische notities VII: gegevens over
Neuroptera (p. 112). — J. E. M. H. VAN BRONSWIJK en R. ROBERTI: De Trombiculidae (Acari) van de Benelux en de door hen veroorzaakte trombidiose (p. 114). —
L. BOTOSANEANU: Une remarquable larve de Trichoptère du Vénézuela (p. 116).
— Literatuur (p. 113: L. BLOMMERS). — Korte mededelingen (p. 105: Mededeling
van de redactie, Personalia, A. ELFERINK; p. Ill: D. LANDSMEER; p. 115: B. J.
LEMPKE, gevraagd).
MEDEDELING VAN DE REDACTIE
Ten einde de steeds stijgende drukkosten enigermate te kunnen opvangen zal voor de Ent.
Ber. te beginnen met het nummer van 1 juni een kleinere letter gebruikt worden, die in
grootte ongeveer tussen de tot dusver gebruikte en die van de korte mededelingen en de
literatuuraankondigingen in staat. Daardoor zal het mogelijk zijn de omvang van elk nummer
te beperken tot 16 bladzijden met behoud van ongeveer dezelfde hoeveelheid tekst.
Bovendien zullen alle extra kosten veroorzakende afwijkingen van de normale tekst (vet,
gespatieerd, groot- en kleinkapitaal voor namen van personen) vervallen.
Per nummer kan daardoor ± 8 % aan drukkosten bespaard worden.
NOTICE TO FOREIGN MEMBERS AND EXCHANGE PARTNERS
To start with the number of June 1st this periodical will be printed with a smaller letter
so that 16 pages can contain the same quantity of text. The ever increasing cost of printing
makes the measure inevitable.
PERSONALIA
Ons medelid Drs. J. Belle promoveerde 24 april j.l. tot doctor in de wiskunde en
natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden. De titel van zijn proefschrift
luidde: „A revision of the New World genus Progomphus Selys, 1854 (Odonata: Gomphidae)”.
De promotor was Prof. Dr. J. T. Wiebes.
Het proefschrift verscheen tevens in het tijdschrift Odonatologica 2 (4), 1973.
De redactie wenst Dr. Belle van harte geluk met de door hem behaalde graad.
CATOCALA ELOCATA ESP. (LEP., NOCT.). In het najaar van 1969 ving ik
regelmatig met stroop aan de rand van de Amsterdamse waterleidingduinen te Vogelen¬
zang. Catocala nupta vloog daar in aanzienlijke aantallen en enkele daarvan vonden
een plaats in mijn verzameling. J. Kienjet maakte mij erop attent dat een van de
exemplaren niet C. nupta was maar C. elocata. De vangdatum is 6.X.1969 en het is de
eerste vangst van deze soort in Nederland.
C. nupta en C. elocata lijken veel op elkaar maar elocata is wat groter en heeft een
regelmatiger zigzagband op de voorvleugel. Ook is de zwarte band op de achtervleugel
minder gegolfd dan bij nupta. C. elocata vliegt in Zuid-Europa en is ook in Duitsland
wel gevangen. Het is dus niet onmogelijk dat aan deze vangst nog nieuwe worden toe¬
gevoegd. Meestal is echter bij het vangen met stroop de verlichting vrij slecht, zodat
de kans groot is dat men de soort over het hoofd ziet.
A. Elferink, Dr. Ariënsstraat 12, Noordwijkerhout.

