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Neomartynoviella nom. nov. (Raphidioptera, Raphiidae, 

Raphidia L.) 

von 

Horst ASPÖCK und Ulrike ASPÖCK 

Das Subgenus Martynovieila Asp. et Asp. wurde für die Art Raphidia tshim- 

ganica Asp. et Asp. et Mart, errichtet (Aspöck und Aspöck 1968). 

Wie sich nun zeigte, ist der Name präokkupiert. Er wurde von Tillyard 

(1932) für ein fossiles Genus der Familie Martynoviidae (Neuroptera) verwen¬ 

det. Als neuer Name wird daher Neomartynoviella vorgeschlagen, womit sich 

folgende Synonymie ergibt: 

Neomartynoviella nom. nov. 

Martynovieila Aspöck et Aspöck 1968, Ent. Nachrhl. {Wien) 15 : 91. (nec 

Tillyard 1932, Amer. ]. Sei. 23 : 17!). 

Martynovieila Asp. et Asp. (nec. Tillyard !); Aspöck et al. 1969. 
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Degenen die aan de feestviering wensen deel te nemen, maar tot nog toe ver¬ 

zuimden het invulstrookj e in te sturen, moeten zich nu binnen één week aan¬ 

melden. De Secretaris. 

Schaarste van insekten. ,,Ik stuur U een overzicht van de entomologie van Den Haag 

waar ik in juli kapelaan was. Ik moet zeggen dat de entomologie in Nederland in verreweg 

de meeste gevallen zeer teleurstellend is, zowel wat het aantal soorten als wat het aantal 

exemplaren betreft, veel minder productief dan de gewone soorten op plaatsen thuis op het 

platteland”. 

Dit schreef de Rev. F. A. Walker aan de redacteur van „The Entomologist”. En dan 

volgt een lijstje van waargenomen insekten die wel tot de allergewoonste behoren die men 

zich maar denken kan. En dat alles in zeer kleine aantallen. Natuurlijk, hoor ik al roepen, 

logisch, luchtverontreiniging, bermbespuiting en ga maar door. Jawel, maar deze pessimistische 

mededeling staat in deel 25 : 292 van 1892 ! Ik denk dat West-Nederland voor een buiten¬ 

lander die overdag moet verzamelen, de goede terreinen niet kent en gewend is aan de 

veel grotere aantallen in zijn eigen land, nooit een erg aantrekkelijk verzamelgebied geweest 

zal zijn. — Lpk. 


