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vondst betreft. De naam „E. J. Kortenoever” op het eerstgenoemde etiket is wel 

zeer misleidend. 

Ik heb een mannelijk exemplaar van Crocothemis erythraea ontmoet op de 

rechter Maasoever bij Elsloo, Limburg. Die dag, 30 juni 1968, was het droog en 

warm maar niet erg zonnig, omdat de lucht op grotere hoogte heiig was. Behalve 

nog enige Zygoptera-soorten (Calopteryx, Platycnemis, Ischnura) was geen andere 

libel in de omgeving te zien. Het dier, dat door zijn helder rode kleur bijzonder 

sterk opviel, gaf niet de indruk schuw te zijn. Het rustte tenslotte uit tegen een 

laaghangend dood takje toebehorend aan één van de vele bomen die daar de 

Maasoever sieren en kon zeker wel een minuut of vijf lang nauwkeurig worden 

bestudeerd. Het bevond zich juist iets te hoog om gevangen te kunnen worden. 

Summary 

The author would invite special attention to the Odonata fauna of some 

artificial ponds in the Netherlands. In the one near Herkenbosch (Melickerven) 

(Netherlands Limburg) the species Somatochlora arctica (Zett.) and Cordulegaster 

boltoni (Donov.) seem to breed. 

Geciteerde literatuur 

Robert, P. A., 1958. Die Libellen. Creatura Naturkundliche K -J- F-Taschenbücher 4. 
Kümmery & Frey, Geographischer Verlag, Bern. 

Yelp (Gld), Onder de Beumkes 35. 

Verzoek. Namens de afdeling Allergologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden be¬ 

reikte mij het verzoek mee te willen werken aan de verlichting van de ernstige overgevoelig¬ 

heid voor de prik van de Regendaas bij één van hun patiënten. Het betreft hier één of alle 

soorten van het genus Haematopota (in K.N.N.V.-tabel 38: „De Nederlandse dazen (Tabani- 

dae) en horzels (Oestridae)” abusievelijk Chrysozona genoemd). De meest algemene soort is 

H. pluvialis (L.), de Gewone Regendaas, die vooral bij regenachtig weer probeert u als 

bloeddonor te gebruiken. De 6-10 mm grote dieren zijn gemakkelijk te herkennen — en dat 

geldt voor alle inheemse soorten uit het genus — aan de grijze habitus en aan de gevlekte of 

gemarmerde vleugels (niet gebandeerd !). 

Daar voor de bereiding van het desensibihserings-agens enkele honderden exemplaren van 

de Regendaas nodig zijn, doe ik langs deze weg een beroep op uw medewerking. Als u de 

goede plek bij de juiste weersgesteldheid treft kunt u snel grote aantallen vangen. Na ver¬ 

doving in normale aetherbuis gaarne droog opsturen aan: Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Raamsteeg 2, Leiden, of een berichtje per telefoon (01710-43844). — P. J. van 
Helsdingen. 

Odezia atrata L. (Lep., Geometridae). Bij uitzondering dringt deze soort wel eens tot in 

het zuiden van Limburg door. Zie Catalogus-LEMPKE 8 : 560, 1949, en suppl. 15 : 1127, 

1969. Een vindplaats geheel buiten dit gebied is Bergeijk, waar ik 28.VI.1970 een paartje ving. 

Toen ik na een week nog eens ging kijken, vloog er weer één. Later heb ik de vlinder er niet 

meer gezien. 

W. Verhaak, Bosdijk 1004, Eindhoven. 
[Deze vangst maakt het wel zeer waarschijnlijk, dat Ir. Hardonk toch gelijk had, toen hij 

me vertelde, dat hij atrata bij Bergeijk had zien vliegen en dat hij zich niet vergist had met 

Minoa murinata. Cf. suppl. 15 : 1131. — Lpk.] 


