
60 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 31, l.III. 1971 

Helle, W., J. Gutierrez & H. R. Bolland, 1970. A study on sex determination and karyo¬ 

typic evolution in Tetranychidae. Genetica 4l: 21-—32. 

Hirst, S., 1923. On some new or little-known species of Acari. Zool. Soc. Lond., Proc. 1923: 

971—1000. 

Klein, H. Z., 1936. Contribution to the knowledge of the red spiders in Palestine. Agr. Res. 

Sta. Bui. 21, reprinted from Hadar 9: 3—36, 1936. 

Rahman, Khan, A. & A. N. Sapra, 1940. Mites of the family Tetranychidae from Lyallpur 

with descriptions of four new species. Indian Acad. Sei., Proc. (Sér. B) 11: 

177—196. 

Sayed, M. T., 1942. Contribution to the knowledge of the Acarina of Egypt. IV The genus 

Anychus Me Gregor (Tetranychidae). Bui. Soc. Fouad 1er Ent. 26: 125—131. 

--, 1946. The genus Anychus Me Gregor in Egypt and the Sudan. Bui. Soc. Fouad 

1er Entom. 30: 143—148. 

Over rupsen van Autographa gamma L. (Lep., Noctuidae). Het is jammer, dat we al 

een Veelvraatrups hebben, anders zou die naam heel toepasselijk voor gammarupsen gebruikt 

kunnen worden. Begin augustus 1969 had ik een uitgebloeide Sinningia (beter bekend als 

Gloxinia) in de vensterbank staan. Plotseling verschenen er kleine doorschijnende venstertjes 

in de bladeren. Ik dacht op een Amsterdams bovenhuis onmiddellijk aan tripsen, want 

vlinders komen hier vrijwel nooit binnen vliegen. Mijn spuitbus basudine was echter leeg 

en ik liet de zaak een paar dagen op zijn beloop. Toen begonnen er kleine gaatjes in de 

bladeren te komen en nu keek ik wat nauwkeuriger. De plant bleek vol kleine spanrupsjes 

te zitten. Zeer benieuwd welke soort dat kon zijn wachtte ik een paar dagen en toen waren 

ook al een paar rupsen overgestapt op een geranium. Op dat moment twijfelde ik al niet meer 

met welke soort ik te doen had en toen na een vervelling de tekening van de gamma-rups 

ging verschijnen, wist ik wel zeker, dat deze het was. Wat later vond ik er ook één op 

Streptocarpus. Met even veel plezier werden bladeren van paardebloem, zuring en weegbree 

geconsumeerd. Ik heb de dieren toen maar buiten uitgezet. — Lpk. 

Nordstrom, F., S. Kaaber, M. Opheim & O. Sotavalta, De Fennoskandiska och Danska 

Nattflynas utbredning. Redacteur Per Douwes. Uitg. C. W. K. Gleerup, Lund, 1969. 

Het boek geeft een opsomming van alle Noctuiden die bekend zijn uit Finland, Zweden, 

Noorwegen en Denemarken. Van elke soort wordt het Zweedse biotoop vermeld en in het 

kort de verbreiding in elk van de vier landen voor zover de dieren daar voorkomen (p. 7— 

119). Een uitgebreide literatuurlijst volgt op p. 126—152. 

Het grootste deel van het werk wordt in beslag genomen door de verspreidingskaarten van 

vrijwel alle 403 vermelde soorten. Alleen een paar die slechts van een enkele vindplaats 

bekend zijn, worden weggelaten. De op uitstekend papier gedrukte kaarten geven een voor¬ 

treffelijk beeld van de verspreiding van de Noctuiden in het behandelde gebied, dank zij de 

samenwerking van de vier auteurs. 

In 1955 verscheen reeds een dergelijk deel over de dagvlinders en in 1961 over de 

Sphingiden en „Spinners”, zodat geleidelijk aan een faunistisch overzicht van de Lepidoptera 

ontstaat als in deze vorm nog van geen tweede gebied gepubliceerd is! — Lpk. 

Werkgroep wetenschappelijke samenwerking met Cuba. De werkgroep verzoekt zeer ge¬ 

specialiseerde Nederlandse wetenschapsmensen die bereid en in staat zijn gedurende een der 

universitaire vakanties in het Spaans, Frans of Engels kursussen over hun vakgebied te geven, 

kontakt met haar op te nemen. Adres: Prof. Dr. G. J. Kruijer, Sociologisch Instituut, Korte 

Spinhuissteeg 3, Amsterdam 1001 of Michel Angelostraat 28-11, Amsterdam 1010. 

Bod gevraagd op „Ter Haar”, 1ste druk, ± 1900. Bibliotheek Ned. ent. Ver., Zeeburger- 

dijk 21, Amsterdam 1006, telefoon 020-54600. 


