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largement arrondi. Les organes génitaux portent 5 épines apicales très caractéris¬ 

tiques (fig. 2a, b, c). 

Longueur: 1,0 à 2,0 mm. 

Variation dans les caractéristiques: chez certains spécimens (surtout femelles) 

la coloration en brun foncé de fx_3 est réduite jusqu’à I/3 de la longueur du fémur; 

le nombre des épines apicales des organes génitaux chez les femelles varie entre 

5 et 6. 

Matériaux: rivage du lac salin Atanassovsko, au nord de Bourgas, le 17.V.1967 

— 21 c? c? et 13 ? ? et le II.V.1966 — 17 S et 14 Ç 9 . Habitat: Soles 

salins humides, couverts de végétation halophile: S ali cor nia herbacea L. et ] uncus 

maritimus Lehm. 

L’espèce a été rapportée par Becker de l’île de Brioni (Mer Adriatique) et de 

l’île de Korfou (Mer Jonienne). Pourtant on ne mentionne pas les biotopes. 
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Klein, W., Metselwespen-tabel. 33 biz., XI -f- 30 figuren. 1971. Dit is een gemeen¬ 

schappelijke uitgave van B. J. N., C. J. N., K. J. N. en N. J. N. Deze bundeling van krach¬ 

ten zal het wel mogelijk gemaakt hebben er een zo fraaie publikatie van te maken. De 

figuren I—XI zijn sterk vergrote mooi afgewerkte teekeningen van Reinoud Koeman. Ze 

geven afbeeldingen van diverse soorten metselwespen. De figuren 1—30 dienen als toelichting 

voor de determinatietabellen. 

Na de inleiding wordt kort de levenswijze besproken, dan de bouw van de wespen, waarna 

de tabellen volgen voor het determineren van genera en soorten. Daarna volgt nog een korte 

bespreking van elke soort: uiterlijk van $ en $, verspreiding, plaats van het nest en 

lichaamslengte. Uitvoering en papier zijn uitstekend en de prijs bedraagt slechts ƒ 2,— plus 

ƒ 1,— voor porto en administratie. Bestellen door storting op postgiro 233040 t.n.v. Bonds- 

uitgeverij NJN, Amsterdam, met duidelijke vermelding van het gewenste. — Lpk. 

Eupithecia-wijfjes op licht. Het is een bekend feit, dat bij de lichtvangst het grootste deel 

van de exemplaren uit mannetjes bestaat. Dat is niet verwonderlijk, want het is dit geslacht, 

dat actief op zoek is naar een partner en dus veel groter kans loopt in de verblindingscirkel 

van de lichtbron te komen. Het heeft me daarom herhaaldelijk getroffen, dat bij diverse 

Eupithecia-soorten naar verhouding zoveel wijfjes gevangen worden. 

Het antwoord is, dacht ik, te vinden in de aard van de voedselplanten. Veel soorten leven 

als rups in bloemen of zaden van kruidachtige planten, die vaak een tijdelijke habitat vormen. 

Uit het onderzoek van diverse soorten, zoals tripsen en boorvliegen, is gebleken, dat de soor¬ 

ten daarvan, die op zo een habitat aangewezen zijn, veel actiever vliegen dan die welke een 

permanente habitat bewonen. Hetzelfde zal vrijwel zeker met de Eupithecia's het geval zijn. 

Maar dan komt weer de vraag, waarom diverse aan naaldhout gebonden soorten, zoals 

Semiothisa liturata Clerck, Thera o heli scat a Hübner, wijfjes van Bupalus piniarius L., herhaal¬ 

delijk buiten hun normale habitat aangetroffen worden, terwij 1 de den toch duidelijk een per¬ 

manente habitat voorstelt. 

Literatuur: Southwood, T. R. E., 1962, Migration — an evolutionary necessity for dinizens 
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