
88 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 30, 1.IV. 1970 

Afdeling „Zuid-Holland”. De laatste vergadering van het seizoen zal worden gehouden 

op woensdag 15 april a.s. om 20 uur in het Museum van Nat. Historie, Raamsteeg 2 te 

Leiden. 

Zoals gewoonlijk is deze vergadering bedoeld voor demonstraties van meer uitgebreide 

aard, vertoning van dia’s e.d., een en ander wel graag in overleg met de Directie van het 

Museum. Desgewenst zal ik met alle genoegen bemiddeling verlenen. 

Introducé(e)s zijn van harte welkom. 

I. A. Kaijadoe, secretaris. Regentesselaan 16, Oegstgeest. 

Insects of Hawaii. Vol. 11, supplement. Diptera, Dolichopodidae, Appendix (Phori- 

dae), by Joann M. Tenoria. University of Hawaii Press, 535, Ward Avenue, Honolulu, 

Hawaii 96814. P. (I)—V, 1—73, figs. 1—7. August 1969. $ 5.00. 

Deze aflevering van de insekten van Hawaii begint met een soortenlijst van het genus 

Campsicnemus, in totaal ruim 130 species die van de Archipel bekend zijn. Daarop volgt 

een determineertabel ervoor, gebaseerd op de kenmerken van het $ en vervolgens de uit¬ 

voerige beschrijving van 11 nieuwe soorten. Daarna wordt het genus Eurynogaster op dezelfde 

manier behandeld: lijst van 56 soorten, determineertabel, beschrijving van 9 nieuwe soorten. 

Tenslotte een opgave van enkele veranderingen in de nomenclatuur, nieuwe vindplaatsen, 

beschrijving van twee tot dan toe onbekende wijfjes van Eurynogaster en een korte appendix 

op het supplement waarin de Phoridae behandeld werden (twee soorten), een literatuurlijst 

en een index. De zeer duidelijke figuren geven details van de nieuwe soorten. — Lpk. 

Geus, A., Sporentierchen, Sporozoa — Die Gregarinida der land- und süsswasserbe¬ 

wohnenden Arthropoden Mitteleuropas. Deel 57 van ,,Die Tierwelt Deutschlands”. Pag. 

1—608, fig. 1—338. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1969. Prijs gebrocheerd M. 131,30. 

De Gregariniden zijn eencellige dierlijke parasieten, die zich in de darmen of de lichaams¬ 

holte van hun slachtoffers ophouden. Het lijvige boek is een monografische behandeling van 

de thans uit Midden-Europa bekende soorten (hierbij een aantal nieuwe), die voorkomen 

in de Arthropoden van het zoete water en het land. 

Het werk begint met een algemeen deel (p. 7—36), waarin zulke onderwerpen als bouw, 

ontwikkeling, levenswijze en voorkomen van deze eencelligen besproken worden. In de meeste 

gevallen blijken ze hun gastheren geen blijvende schade te veroorzaken. Er zijn echter ge¬ 

vallen bekend, waarbij sterke reductie van de inwendige geslachtsorganen, vooral van de 

ovariën, optrad (duizendpoten, kakkerlakken, krekels). Bij honingbijen kan het darmkanaal 

zo aangetast worden, dat de dieren eraan te gronde gaan. 

Het grootste deel van het boek wordt gevuld met „II. Spezieller Teil”, waarin de syste¬ 

matiek van de Gregariniden behandeld wordt met determineertabellen voor families, genera 

en soorten, waarna elke soort uitvoerig besproken wordt, vaak toegelicht met uitstekende 

lijntekeningen. 

Daarna volgt een lijst van de waarddieren met de daarvan bekende Gregariniden. Onder 

de insekten blijken vooral de Coleoptera er door aangetast te worden, maar ook bij tal van 

Odonata, Trichoptera en Diptera zijn ze aangetroffen. Tot slot een uitvoerige literatuurlijst 

en registers voor personen en dieren. 

Voor degenen, die zich met de studie van deze eencelligen bezig houden, bevat het boek 

ongetwijfeld een schat van gegevens. — Lpk. 

Correctie. De op p. 53 en volgende van redactiewege aangebrachte correctie piniaria in 

plaats van piniarius, gebaseerd op de mededeling in Ent. Ber., Amst. 27 : 162 (1967) blijkt 

onjuist te zijn. De Redactie betreurt dit uiteraard maar vraagt zich wel af, waarom van des¬ 

kundige zijde nooit eerder gereageerd is. 


