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PERSONALIA 

Ons Oostenrijkse medelid, Heer J. Gepp, promoveerde 2 juli j.l. tot Dokter der 
Philosophie (Biologie) aan de Karl-Franzens-Universiteit te Graz. Het onderwerp van 
zijn dissertatie was : Biologie, Morphologie und Ökologie von Coleophora fuscedinella 
Zeller (Lep., Coleophoridae) mit einer Synopsis der limitierenden Faktoren unter 
Berücksichtiging des Parasitenkomplexes in Ostösterreich. 

De redactie wenst Dr. Gepp van harte geluk met het behalen van zijn doctorsgraad. 

Pieris brassicac L., f. flava Kane (Lep., Pieridae). De heer IJ. Wijnalda te Kubaard 

(Fr.) stuurde mij een aantal kleurendia’s van vlinders, die hij in 1973 gemaakt had. Hierbij 

was een foto van een $ van P. brassicae op een bloempluim van Buddleia. In plaats van de 

normale witte grondkleur had de vlinder op boven- en onderkant een diepgele. Deze vorm 

is uiterst zeldzaam. Echte vertegenwoordigers ervan zijn voor zover ik weet alleen vermeld 

uit Engeland, de Elzas, Silezië en Rusland. De oudste naam ervoor is f. flava Kane 

(Entomologist 26: 119, 1893). Mosly’s f. aurea (1896) voor hetzelfde exemplaar is er een 

synoniem van. Andere namen zijn f. flava Krulikovsky (1902), f. lutea Röber (1907) en 

f. flavus Frohawk (1938). Iedere auteur dacht blijkbaar dat een dergelijke zeldzaamheid nog 

nooit eerder beschreven was. 

Volgens de ervaring van Fischer (Int. ent. Z. 19: 67, 1925) is deze gele vorm erfelijk, 

al is uit zijn beschrijving niet helemaal duidelijk op welke wijze. In elk geval is het $ van 

Kubaard een rariteit van de eerste orde geweest! — lpk. 

Atlas provisoire des insectes de Belgique, édité par J. Leclercq, C. Gaspar & C. Ver- 

straeten. Cartes 701 à 800. Faculté des Sciences Agronomiques de l’Etat, Zoologie Générale 

et Faunistique. Gembloux, 1973. 

De nieuwe aflevering bevat 52 kaarten die betrekking hebben op even zoveel soorten 

Coleoptera, verspreid over 16 verschillende families. De overige 48 zijn gewijd aan de 

Lepidoptera behorende tot de Lymantriidae, Cochlidiidae, Thyatiridae, Thyrididae, Lasio- 

campidae, Hepialidae en Cossidae, waarvan alle uit België bekende soorten volledig aanwezig 

zijn. De nomenclatuur is die van Forster & Wohlfart, waardoor ook hun fout bij het 

genus Orgyia is overgenomen (recens Hb. is de juiste naam voor gonostigma F., niet voor 

anti qua L.). 

Opvallend zijn weer de vele sterretjes voor vangsten ouder dan 1950. Maar is op al deze 

plaatsen later in de vliegtijd van de betreffende soort weer intensief verzameld? Natuurlijk 

is er achteruitgang door allerlei oorzaken, maar of ze zo sterk is als de kaarten suggereren, is 

lang niet zeker. — Lpk. 

GÜNTHER, KURT K., DIE TIERWELT DEUTSCHLANDS, 61. TEIL : STAUB- 
LÄUSE, PSOCOPTERA. 314 blz., 437 figuren; 69 M. ingenaaid. Jena Fischer. 

Door het verschijnen van dit deel in de Tierwelt Deutschlands wordt het bewerken 
van de Nederlandse Psocoptera veel gemakkelijker. We beschikken nu weer over een 
up to date werk. De laatste samenvatting die voor onze fauna van groot belang was, 
verscheen tijdens de oorlog : A. Badonnel Faune de France, deel 42. Deze nieuwe be¬ 
werking maakt een voortreffelijke indruk. De tabellen zijn duidelijk, ook voor de on¬ 
gevleugelde of kortgevleugelde taxa. Er zijn vele en duidelijke figuren en uitgebreide 
beschrijvingen. 

Het wordt hoog tijd, dat wederom iemand zich cens met deze verwaarloosde groep 
bezig houdt. Het is een beperkte groep van kleine dieren, die dus niet te veel ruimte 
in huis innemen. Er is bij mijn weten in geen dertig jaar wat aan deze orde in Neder¬ 
land wat gedaan. — Kr. 


