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Pyralidae in Ermelo 

door 

P. MIJZEN 

In juli 1969, gedurende de periode dat ik in militaire dienst was, had ik ge¬ 

legenheid enkele lichtvangsten te doen op het terrein van de Jan van Schaf felaer- 

kazerne te Ermelo. 

De lichtval werd opgesteld in lichte, gemengde bebossing, voornamelijk be¬ 

staande uit Berk, Den en Larix met op ongeveer 500 meter afstand open heide- 

terrein met laag kreupelhout. Waargenomen werden veel Noctuidae en Geome- 

tridae, tamelijk veel Drepanidae, veel micro’s en een enkele pijlstaart (Hyloicus 

pinastri en Laothoe populi). 

De Pyralidae werden verzameld en genoteerd, hetgeen de volgende resultaten 

opleverde: 

Catoptria pinella L., 29.VII. 

Agriphila inquinatella Den. & Schiff., 22, 23 en 30.VIL 

Cr ambus latistrius Haw., 30. VIL 

Cr ambus tristellus Den. & Schiff., 22 en 30.VII. 

Cr ambus culmellus L., 22. VIL 

Platyptilia alpinella Hb., 30.VIL 

Dioryctria splendidella H.-S., 21 en 22.VII. 

Dioryctria abietella Den. & Schiff., 22 en 23.VII. 

Endotrichia flamme al is Den. & Schiff., 22 en 28—30.VII. 

Hypsopigia costalis Fabr., 21, 22 en 30.VIL 

Nymphula nymphaeata L., 30.VII. 

Nomophila noctuella Den. & Schiff., 30.VII. 

Udea nivealis Hb., 22.VIL 

Pyraustra aurata Scop., 22.VIL 

Agriphila inquinatella Den. & Schiff., ab.; X 2. 

Opvallend is de hier voorkomende vorm van Agriphila inquinatella met soms 

vrijwel geheel ontbrekende vleugeltekening (zie foto). 

Summary 

A list of Pyralidae, observed on the ground of the Jan van Schaffelaer barracks 

at Ermelo (prov. of Gelderland) in 1969- Conspicuous is the form of Agriphila 

inquinatella Den. & Schiff, with hardly any markings on the fore wings. 

Amsterdam-1015, Willem Leevendstraat 10-L 
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The Moths of America North of Mexico Fasc. 21, Sphingoidea, by R. W Hodges. 

E. W. Classey Ltd & R.B.D. Publications Inc. London, januari 1971. 

Dit is de eerste van de 4l afleveringen van het gigantische werk waarin alle Noord- 

amerikaanse „Heterocera” behandeld moeten worden. In de inleiding wordt verteld hoe 

het plan ervoor ontstond en welke moeilijkheden overwonnen moesten worden, vooral wat 

betreft de illustraties, terwijl men er tevens een aantal fraaie foto’s in vindt van alle mensen 

die betrokken waren bij de totstandkoming van dit deel. 

De eigenlijke behandeling van de familie telt 156 kwarto pagina’s. De auteur begint met 

een bespreking van de kenmerken, geeft dan een verdeling in subfamilies en triben en 

tabellen voor het determineren van de geslachten. Er aan toegevoegd worden twee tabellen 

voor determinatie van de rupsen en poppen voor zover die bekend zijn. 

Daarna volgt de systematische behandeling van alle 115 uit Noord-Amerika bekende 

soorten. Van elk genus en van elke soort wordt de synonimie volledig vermeld, van alle 

genera (ook van de synoniemen) worden de type species aangegeven. Uitvoerig wordt 

ingegaan op de kenmerken van de genitaliën, daar ze een voor de systematiek van de familie 

onmisbaar element vormen. Afbeeldingen ervan en van andere onderdelen die voor de 

taxonomie van belang zijn vinden we in 19 heel duidelijke tekstfiguren, die voor Mevr. 

Hodges getekend werden. 

Biezonder mooi zijn de 19 gekleurde platen met foto’s van alle soorten, vaak afgebeeld 

in diverse exemplaren, waarbij van elke vlinder nauwkeurig de herkomst aangegeven wordt 

en de collectie waarin hij zich nu bevindt. 

Deze eerste aflevering is een fraaie start van een serie die een van de belangrijkste 

moderne publicaties over de Heterocera van een bepaald gebied belooft te worden. Natuur¬ 

lijk is het boek onmisbaar voor allen die zich bezig houden met de studie van Noord- 

amerikaanse Sphingiden, maar het belang reikt veel verder door de grondige bewerking 

van de taxonomie en de nomenclatuur. Voor onze fauna noteerde ik, dat de genusnaam 

Herse ongeldig is, daar Oken’s boek niet gebruikt mag worden als bron voor de zoölogische 

nomenclatuur (Opinion 417), terwijl Spectrum een synoniem is van Sphinx, daar beide 

dezelfde type species hebben. Voor de drie soorten die uit Nederland bekend zijn, moet de 

genusnaam Hyles Hübner gebruikt worden. 

Zowel aan de illustraties als aan de druk, het papier en de opmaak is de grootste zorg 

besteed, waarvoor de uitgever een extra compliment verdient. — Lpk. 

N.B. De prijs is £ 8.15 en de correcte naam voor Herse is Agrius Hübner. 

Mani, M. S., Ecology and Biogeography of high altitude insects. Series Entomologie^ 

volume 4. Pa. I—XIV, 1—527, fig. 1—79. Dr. W. Junk, Den Haag, 1968. Prijs gebonden 

Hfl. 100 of US $ 27,80. 

Na een inleiding, waarin diverse problemen besproken worden, die bij de studie van de 

artropoden van het hooggebergte van belang zijn, behandelt de auteur de verschillende vormen 

van specialisatie, die bij deze dieren aangetroffen worden, zoals melanisme tegen de nadelige 

invloed van de sterke ultra-violette straling op grote hoogte, reductie of verlies van vleugels 

en andere vormen van aanpassing aan het milieu. 

Vervolgens wordt de onderlinge afhankelijkheid van de op grote hoogte levende gelede 

dieren besproken. Daarna behandelt de schrijver verschillende typische bewoners van het 

hooggebergte, verdeeld naar klassen en orden, en de verspreiding van deze dieren. Dan komt 

een uitvoerige behandeling van alle hooggebergten van de wereld, waarbij een karakteristiek 

van het betreffende gebergte gegeven wordt en de meest opvallende atropoden, die er voor¬ 

komen, vermeld worden. Het is vooral dit gedeelte, dat een schat van interessante gegevens 

bevat. 

Het boek wordt besloten met een bibliografie van maar liefst 1141 titels en een uitvoerige 

index van niet minder dan ruim 70 pagina’s. Uitvoering en presentatie zijn als bij alle vorige 

delen van de serie weer voortreffelijk — Lpk. 


