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Cyaniris semiargus Rott. : vrij algemeen in 1971 vanaf 29-VI tot 4.VII; in 1970
slechts 1 exemplaar op 24.VIL
Celastrina argiolus L.: enkele exemplaren in augustus 1970.
Spialia sertorius Hoffmannsegg: 1 exemplaar Treis, hooiland, 4.VII.1971.
Pyrgus spec.: 1 exemplaar Treis, Kloster in bos, 19.VII.1970 (liet zich niet van¬
gen).
Thymelicus lïneola O.: vrij algemeen, vooral in 1970.
Tbymelicus sylvestris Poda: vrij algemeen.
Ochlodes venatus Br. et Gr.: enkele exemplaren in 1971.
Summary
Enumeration of the butterflies observed or caught during excursions In the
Eifel in the summers of 1970 and 1971. Of Parnassius apollo L. about 30 speci¬
mens were seen in a place with a rich vegetation of Sedum album L.
Doom, Rembrandtlaan 10.
Badister anomalus Perr. (Coll.; Carabidae). Op 26.VII.1972 werden in een zeer vochtige
greppel bij Boukoel, een gehucht bij Swalmen, 2 ex. ( 6 $ ) van Badister anomalus Perr. ge¬
vonden. Voor zover mij bekend is dit voor Nederland, naast Oostkapelle (P. J. Brakman) en
Texel, de Geul (W. Hellinga) de derde vindplaats.
De soort is echter slechts door genitaal-onderzoek van de meer algemene B. peltatus Panz.
te onderscheiden (P. J. Brakman, Ent. BerAmst. 16: 38 (1956)). Het is dan ook zeker
mogelijk dat B. anomalus door controle van de genitaliën van meer vindplaatsen bekend zal
worden.
J. C. A. van Etten, Harmoniehof 31 A III, Amsterdam 1007.
Pliilanthus triangulum (F.) (Hym. Sphecidae). Voor een vergelijkende studie van de
bijenwolf in Nederland en Frankrijk is het noodzakelijk deze soort op zoveel mogelijk vind¬
plaatsen te bestuderen. Wil een ieder die deze zomer de bijenwolf in Nederland aantreft mij
even berichten? Vriendelijk dank!
R. T. Simon Thomas, Mythsteelaan 32, Nunspeet. Tel. 05771-397, b.g.g. 293.
Lempke, B. J., 1972, De nederlandse trekvlinders. Tweede druk (eerste druk 1956).
pp 151, 79 figs, summary 1 p, ca 210 refs, index 4 kolommen. Thieme, Zutphen. Prijs (ge¬
brocheerd) ƒ 15,—; leden K.N.N.V. of N.E.V. 13,25 (bestellen bij Bureau K.N.N.V., Hoog¬
woud, postgiro 13028 — porto in de prijs inbegrepen).
De eerste druk van dit boekje verscheen in 1956 als twaalfde uitgave in de reeks Natuur¬
historische Bibliotheek van de K.N.N.V. Het boekje was de neerslag van zestien jaar onder¬
zoek naar vlindertrek in Nederland. Wéér zestien jaar later is nu een tweede druk gevolgd.
Het is duidelijk dat in die periode het beschikbare feitenmateriaal niet weinig is toege¬
nomen. Het aantal als trekker aangemerkte vlindersoorten is uitgebreid, en de hoeveelheid
feitelijke gegevens is dermate groot geworden, dat alleen al het feit dat een en ander nu
andermaal geordend wordt gepresenteerd, een nieuwe druk ruimschoots rechtvaardigt. Niet
alleen wat de geboden informatie betreft is de tweede druk een grote broer van de eerste. Het
aantal pagina’s is haast verdubbeld, en het aantal tekeningen met 18 uitgebreid. Een index,
die helaas in de eerste druk ontbrak, completeert het geheel.
Het is eigenlijk niet geheel billijk dit werk met de vorige druk te vergelijken. De opvat¬
tingen omtrent het mechanisme van de vlindertrek hebben zich niet weinig gewijzigd. De
kennis van de trekbewegingen in de buurlanden heeft zich drastisch uitgebreid. Hierdoor, en
door de sterke uitbreiding in de omvang ware het wellicht niet te gewaagd geweest het boekje
een nieuwe titel mee te geven.
Omtrent de typografische uitvoering valt niets dan goeds te zeggen. Het boekje is een in
vorm en inhoud alleszins geslaagde samenvatting van dertig jaar onderzoek, waarmee ik de
schrijver, de K.N.N.V. en de medewerkers van het trekvlinderonderzoek graag wil geluk¬
wensen. —• W. N. Ellis

