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1963a. Penetration of Coptotermes hyaloapex Holmgr. into an underground cable in West 

New Guinea. — Ent. Ber., Amst. 23 : 30—31, 1 fig. 
1963b. Ecological data on some neotropical Scolytidae, Platypodidae and Bostrychidae (Co- 

leoptera), mainly of Surinam. — Beaujortia 9 : 232—240. 
1963c. Coptotermes curvignathus causing the death of trees in Indonesia and Malaya. — 

Ent. Ber., Amst. 23 : 90—100, 6 figs. 
1963d. Termite problems. — Tropical Abstr. 18 (5): 289—294. 
1963e. Notes on the biology of Indonesian Bostrychidae (Col.). — Ent. Ber., Amst. 23 : 

242—257, 8 figs. 
1964a. Observations on Lymexylonidae in Indonesia and Malaya. — Ent. Ber., Amst. 24 : 

184—186. 
1964b. Fruits of Podoearpus imbricata bored by an Anthribid and a microlepidopteron in 

Java. — Ent. Ber., Amst. 24 : 254—255, 1 fig. 

1964c. The occurrence of Xyleborus perforans (Woll.) and X. similis in Java (Col., Scolyti¬ 

dae). — Beaujortia 11 : 131—142, 3 figs. 
1964d. Notes on the biology of Indomalayan weevils (Curculionidae). — Ent. Ber., Amst. 

25 : 64—67, 3 figs. 
1965. Notes on some injurious Lepidoptera from Java. — Tijdschr. Ent. 108 : 73—93, 2 figs., 

pis. 6 (col.), 7—10. 
1966. The biology of Casmara kalshoveni Diakonoff, an Oecophorid borer. — Tijdschr. Ent. 

109 : 87—88, 1 fig. 
1970. Observations on the blood-sucking Reduviid Triatoma rubrofasciata (DeGeer) in 

Java. — Ent. Ber., Amst. 30 : 4l—47- 

Enkele goede vangsten van Lepidoptera in de zomer van 1969. In 1968 had ik een 

kweek van Ochrostigma velitaris Hufn. De poppen werden buiten overwinterd. Terwijl de 

drukste vangst in 1968 omstreeks 1 juli was, kwamen de gekweekte exemplaren bijna alle 

al in juni uit. In de val ving ik ze op 13.VI, 18.VI 20.VI en l.VII en tenslotte nog een 

exemplaar op 22.VII. 

Actinotia polyodon Clerck. De eerste verscheen op 12 mei. Daarna kwamen er op 26.V 

(drie), 28 en 29.V, 21 en 22.VI, l.VII en 30.VII. 3 en 4.VIII. Aangezien de drie laatste 

dieren zeer vers waren, vermoed ik, dat op 30 juli de tweede generatie begon te vliegen. 

Deze was veel schaarser dan de eerste. 

Met de heer Van der Linden uit Beifeld, die over een aggregaat en een auto beschikt, 

kwam ik verscheidene malen in Vlodrop, Geulle en Vijlen. Op 3.VIII vingen we in Geulle 

een $ van Notodonta tritophus Esper. De houding van de vlinder op het laken leek ge¬ 

weldig veel op die van Notodonta dromedarius L., die in veel exemplaren verscheen. Het 

dier had zeker een uur op het laken gezeten, toen de heer Rheis alle exemplaren met een 

scherpe zaklantaarn bescheen en zo de tritophus ontdekte. Via de heer Van der Linden 

kwam het exemplaar in mijn verzameling. 

Begin augustus vingen wij te Geulle meer dan 100 Craniophora ligustri L., waaronder 

verscheidene $ $ . Enkele daarvan legden eitjes, die reeds na 3 tot 4 dagen de rupsjes lever¬ 

den. De kweek was zeer makkelijk en voorspoedig. Reeds op 4 september waren alle rupsen 
verpopt, niet meer dan 3 à 4 weken na het uitkomen. 

Atethmia centrago Haworth (xerampelina Hübner). Eind augustus ving ik met de heer 

Van der Linden meer dan 100 exemplaren bij Geulle. Onze vangplaats grensde aan een 

essenbos. De fraaie vlinder bleek nogal variabel te zijn. Ook van deze soort verkregen we 

verscheidene eitjes. 

E. J. E. Lücker, Willem II Singel 28, Roermond. 

Dagvlinder op licht. In Ent. Ber. 28: 100 (1968) deelde Camping mee, dat hij in 1967 

een Thecla betulae op licht ving. Op 1 (of eigenlijk al 2) augustus 1969 maakten de heer 

Van Aartsen en ik iets dergelijks mee. Op deze lauwe avond hadden we het scherm opge¬ 

steld bij Overveen. Omstreeks half één ’s nachts verscheen plotseling een exemplaar van 

Quer eus ia quer eus L. op het laken. — Lpk, 


