
148 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 30, 1.VIL1970 

The next chapters include a historic survey of the classification, remarks on phylogeny, 

and an extensive ecological survey of the species injurious to horticulture, with special 

emphasis on the influence of temperature on the diapause of the larvae, their resistence 

to frost, etc. Separate chapters are entirely devoted to the five most injurious species: Las- 

peyresia pomonella (L.) (The Codling Moth), L. pyrivora Danil. (injurious to pear), 

Grapholitha molesta Bursk (Oriental Fruit Moth), G. funebrana Tr. (Plume Moth), and G. 

inopinata Heinr. (’’Manjurian fruit moth”), and the control measures for these pests are 

indicated. 

Then there is a survey of Laspeyresiini inj urious to coniferous trees, and finally one on 

the pests of deciduous woods, both give measures against alle these species. A survey of 

laspeyresiine pests of agricultural crops with control measures follows; and a survey of the 

literature, containing over 690 titles, completes this part of the monograph. 

The systematic section comprises 496 pages in which 14 genera are treated, assigned to 

two (new) subtribes, Dichroramphae and Laspeyresiae. Keys tot species are provided, and 

the genitalia of the two sexes of all of them are illustrated. 

This book is a valuable contribution to the literature on Lepidoptera and an indispensable 

tool for every student of the group. It will affect even the identification of the Dutch 

Laspeyresiini, as I hope to show later. — A.D. 

Afdeling Noord Nederland van de N.E.V., seer. P. Kuijten, H. Colleniusstraat 35, 

Groningen. 

Op 8 november 1969 werd in Groningen de afdeling Noord Nederland van de N.E.V. 

opgericht. Bij de oprichtingsvergadering waren 13 (aspirant)leden aanwezig plus de heren 

W. Hellinga en C. A. W. Jeekel uit Amsterdam; de heren Frielink en Kuijten hadden 

bericht van verhindering gezonden. 

Tot voorzitter werd W. L. Blom gekozen, tot vicevoorzitter G. Otto en tot secretaris¬ 

penningmeester P. Kuijten. De afdelingscontributie werd vastgesteld of ƒ 3,50 per jaar. Men 

behoeft geen lid van de N.E.V. zelf te zijn om lid van de afdeling te kunnen worden. 

Besloten werd zo mogelijk iedere twee maanden bijeen te komen. 

Papilio machaon L. (Lep. Papilionidae). In de zomers van 1941 en 1942 verzamelde ik tien¬ 

tallen rupsen van deze vlinder op wortelveldjes in de volkstuintjes van Rotterdam-Zuid. Na 

1945 heb ik de vlinder in deze stad niet meer gezien. 

Op 26 juli 1969 kwam de heer Steenbeek, die vorig jaar begonnen is met het verzamelen 

van vlinders, mij opgetogen vertellen, dat hij op een Buddleia in Schiebroek een koninginne- 

page had gezien. Een poging het dier met de hand te vangen mislukte. 

Ongeveer te zelfder tijd kreeg ik de mededeling van een vriend, dat hij enkele dagen 

achter elkaar een mooie gele vlinder „met van die staarten” in zijn tuin op Buddleia had 

gezien. Ongetwijfeld een koninginnepage. 

Op 11 september 1969 werd mij telefonisch gevraagd de naam op te geven van een grote 

gele vlinder, alweer met de omschrijving „met van die staarten, waarin een rood oog.” De 

onderwijzer Schot had in de schooltuin deze vlinder zien vliegen op Afrikaantjes. Het dier 

was zeer onrustig geweest, waardoor een poging hem te fotograferen mislukte. 

Na 24 jaar, in één zomer, drie meldingen van machaon in Rotterdam. Danken wij dit aan 

de mooie zomer of is de koninginnepage weer in opmars? 

J. J. van OoSTERHOUT, Rododendronplein 7, Rotterdam 12. 


