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Anoplius alpinobalticus Wolf in Nederland (Hymenoptera, Pompilidae) - Tijdens onze 

laatste zomervergadering te Venlo (16.VI. 1973) ving ik in de eerste zandgroeve een serie 

zwarte spinnendoders van het genus Anoplius. Een $ van die serie plaatste me voor een 

raadsel: duidelijk gesteelde derde cubitaalcel en borstelige beharing op de sternieten. 

Na controle door Heinrich Wolf te Plettenberg (Westf.) bleek het hier om alpinobalticus 

te gaan. De auteur was zeer verheugd en verbaasd. Van de soort waren slechts zes $ $ en 

elf $ $ bekend van Finland, enkele bergen rondom de Povlakte, Straatsburg en Harbin 

(China). 

Zie H. Wolf, 1972. Hymenoptera: Pompilidae, Ins. Helv. 5: 153 en 156. 

Br. Virgilius Lefeber, Maastricht, Brusselsestraat 38. 

ESSEN, A. VAN, DE CHLOROCOCCALES, EEN BELANGRIJKE ORDE VAN 

GROENWIEREN. 

Wetenschappelijke mededelingen van de K.N.N.V. nr. 100, 88 pagina’s, 116 figuren; 
februari 1974. 

Het onderwerp van deze W.M. ligt buiten het terrein van de entomologie, maar ik 

vermeld toch de publikatie ervan, want het is de honderdste van deze unieke serie 

meest korte verhandelingen over natuurhistorische onderwerpen. Het is dit keer een 

echt feestelijke W.M. met maar liefst 116 prachtige figuren naar pentekeningen van de 

auteur. Fig. 14 is als titelvignet ook gekleurd afgebeeld en dezelfde fraaie groene kleur 

is gebruikt voor de titels van de hoofdstukken. De prijs voor dit nummer is ƒ7,—- (voor 

leden K.N.N.V. ƒ 6,25). 

Ik ben ervan overtuigd dat ik uit naam van de hele N.E.V. spreek, als ik de redacteur 

van deze serie, de heer G. Houtman, van harte geluk wens met het succes ervan. Com¬ 

pleet is zij al lang niet meer te koop en diverse nummers beleefden al twee of meer 

drukken. 

Het mag nog wel eens vermeld worden, dat zowel redacteur als auteurs geen enkele 

vergoeding ontvangen. Al het geld dat uit de verkoop binnen komt, wordt onmiddellijk 

gebruikt voor nieuwe nummers. Hieronder volgt een lijstje van de nog verkrijgbare 

entomologische nummers (titels verkort) met de voor onze leden geldende voorkeurs- 

prijzen: 4 Oorwormen, 4de druk, ƒ 2,65; 13 Nederl. Spinnen, 3de druk, ƒ 2,50; 16 Luis- 

vliegen, 2de druk, ƒ 2,75; 18 Nederl. Bijen, 2de druk, ƒ 3,50; 30 Mieren, 2de druk, 

ƒ 3,50; 38 Dazen en Horzels, 2de druk, ƒ 2,25; 41 Nederl. Wolfspinnen, 2de druk, ƒ 3,—; 

62 Tenthredo ƒ 2,75; 64 Overzicht parasitaire Hymenoptera ƒ3,—; 66 Nederl. Lycaeni- 

dae ƒ 3,50; 67 Nederl. Wespen ƒ 3,50; 72 Vlooien Benelux ƒ 3,25; 77 Waterwantsen 

ƒ 4,25; 89 Nederl. Mineervliegjes ƒ 3,50; 91 Mijten 6,—; 92 Tabel orden en families 

Ned. ins. ƒ 5,—; 94 Bladmineerders bomen en struiken ƒ 4,50. 

Bestellen door overmaking bedrag op postrekening 13028, Bureau K.N.N.V., Hoog¬ 

woud (NH), onder vermelding van gewenste nummers. — Lpk. 


