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Adres van de Redactie: 

B. J. LEMPKE, Oude IJselstraat 12 III, Amsterdam 1010 — Nederland 

INHOUD: I. A. KAIJADOE, Vlinders van Epe (Gld.) en omgeving (p. 202). — A. 
DIAKONOFF, A new species of Tortricidae, injurious to Cedar in Lebanon (Lepido- 
ptera) (p. 210). — C. VAN ACHTERBERG, The features of the petiolar segment in 
some Braconidae (Hymenoptera) (p. 213). — J. A. W. LUCAS, Syrphidae in 1973 (p. 
215). — Literatuur (p. 201, 209, 216: B. J. LEMPKE; p. 212: W. P. J. OVERMEER, 
W. N. ELLIS; p. 216: W. NIJVELDT). — Korte mededelingen (p. 201: Mededeling, 
Notice; p. 214: G. R. LANGOHR; p. 215: Uyttenboogaard-Eliasenprijs). 

MEDEDELING 
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de nummering van de 

bladzijden in het nummer van 1 november gelijk aan die van 1 oktober. U wordt 
verzocht de goede nummering aan te brengen (blz. 185-200). Deze zal ook in inhoud 
en register aangehouden worden. 

NOTICE 
The numbering of the pages in the November issue is identical to the nr. of 1 

October. Readers are requested to correct into pages 185-200. 

INVENTARISATIE MOERASGEBIED TEN OOSTEN VAN DE PUNT. Dit on¬ 
geveer 27 ha grote terrein, eigendom van CRM, ligt in de Drentse gemeente Vries en 
wordt begrensd door de Drentse A, het Omleidingskanaal Glimnen, de rijksstraatweg 
en de spoorlijn Assen-Groningen. Naar een beboste zandopduiking wordt het aangeduid 
als de Kappersbuit. In samenwerking met het Staatsbosbeheer heeft de Groningse af¬ 
deling ALCEDO van de C.J.N. van 1969 t/m 1973 het terrein geïnventariseerd. Het 
resultaat is samengevat in een keurig verzorgd 77 pagina’s tellend rapport. Wat het 
entomologische gedeelte betreft, is vooral aandacht besteed aan Carabidae (59 soorten!), 
waterkevers (29 soorten plus twee niet uitgewerkte genera), waterwantsen (15 soorten) 
en libellen (25 soorten), in mindere mate ook aan enkele groepen Diptera en Hymeno¬ 
ptera. Van de Lepidoptera worden alleen een aantal dagvlinders genoemd (18 soorten), 
verder nog enkele Trichoptera en Neuroptera. 

Het interessante terrein zou ook nodig eens met behulp van een aggregaat op nacht¬ 
vlinders en andere ’s nachts vliegende insekten onderzocht moeten worden, een mooie 
opgave voor de Groningse leden van de N.E.V., want tenslotte kunnen de C.J.N.-leden 
niet alles voor hun rekening nemen. 

Ik zou toekomstige samenstellers van verslagen wel willen aanraden alleen datgene 
te vermelden wat de medewerkers zelf hebben waargenomen. Dat ze bv. rupsen van 
Pieris napi in het reservaat op koolsoorten hebben aangetroffen, lijkt me niet waar¬ 
schijnlijk en dat die van Aglais urticae op populier en wilg gevonden zouden zijn nog 
veel minder. 

Het verslag is met dank voor de toezending gedeponeerd in de bibliotheek van de 
N.E.V. — Lpk. 


