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[Dat de leden van de staf van onze beide grote musea bereid zouden zijn een
volledig kaartsysteem van de Nederlandse fasektenfauna samen te stellen, dit bij
te houden en vragen om inlichtingen te beantwoorden, lijkt me een utopie. Waar
zouden deze mensen de tijd vandaan moeten halen?
Een veel beter voorstel lijkt me, dat we eens komen tot de samenstelling van
een moderne naamlijst van de Nederlandse insekten, een pendant dus van de
bekende Engelse Checklist van Kloet & Hincks. (Wist U, dat deze al enige
jaren uitverkocht is en dat hard aan een tweede druk gewerkt wordt?)
Ik ben ervan overtuigd, dat in ons land voldoende deskundigen te vinden zijn,
die een orde of een deel daarvan voor hun rekening kunnen nemen. Dat nog
steeds nieuwe soorten voor onze fauna ontdekt worden, is geen bezwaar. Als we
wachten, tot onze gehele insektenfauna bekend is, komt er nooit iets van. Het gaat
er slechts om onze kennis op een bepaald moment te fixeren. Het zou ongetwijfeld
een werk van enkele jaren worden, onder supervisie van een kleine redactiecommissie. De omvang is wel ongeveer te schatten. Brakman had voor ± 3800
kevers 206 pagina’s nodig. Gedrukt in drie kolommen naast elkaar worden dat er
±70. Voor de Diptera en Hymenoptera zullen het er ongeveer even veel worden,
voor de Lepidoptera een 40. Met 350 à 400 pagina’s zouden we er zijn. Rest het
belangrijkste punt: de financiering van zo’n project. Maar toch hoop ik deze
publicatie nog eens te beleven! — Lpk.]

Extreem vroege Apatele rumicis L. (Lep., Noch). Het is, meen ik, wel de moeite waard
de vangst te melden van een exemplaar op 9 februari 1967. De ramen van de keuken hadden
zowel deze als de vorige .avond open gestaan, zodat binnenvliegen tot de mogelijkheden
behoort. Poppen van de soort had ik niet in huis.
W. Verhaak, Boschdijk 1004, Eindhoven.

Een vroege hommel. Vrijwel zeker ontwaakt door het zachte weer vloog op 19 januari j.l.
door de tuinen van een der lanen van mijn woonplaats Oegstgeest een $ van Bombus terrestris L. Daar waarnemingen van hommelkoninginnen die hun winterverblijf reeds hadden
verlaten in de eerste dagen van maart 1939 (Wichers, Wierdsma, 1939, De Lev. Nat. 44 :
30) en in het begin van maart 1952 (Kruseman, 1952, Ent. Ber. 14 : 77) als bijzonderheden
werden vermeld, leek het mij de moeite waard ook deze waarneming even vast te leggen.
S. J. van Ooststroom, Emmalaan 39, Oegstgeest.
[In de Provinciale Zeeuwse Courant van 13 februari schrijft P. Schollevaer, dat hij
bericht ontvangen had uit Serooskerke op Walcheren, dat daar al honingbijen gezien werden.
En de heer Neijts schreef me, dat hij op 25 februari het eerste exemplaar van Orthosia
populeti Fabr. op licht gevangen had te Nuenen, ongeveer een week vroeger dan de vroegste
datum, die we tot nog toe kenden. — Lpk.]

Verzoek. Voor een zo nauwkeurig mogelijke vaststelling van de vliegtijden voor supple¬
ment 14 van de Catalogus zou ik het zeer op prijs stellen een opgave te ontvangen van de
data en aantal exemplaren per datum van de volgende soorten: Calothysanis amataria L.,
Scopula marginepunctata Goeze, Sc. imitaria Hb., Sc. emutaria Hb., Sc. ornata Scop., Sten ha
suhsericeata Hw., Lythria purpurata L. (van deze ook de vindplaatsen), Epirrhoe tristata L.
B. J. Lempke, Oude IJselstraat 12 III, Amsterdam Z 2.

