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G. L. van Eyndhoven benoemd. In samenwerking met hem zal de Secretaris 

deze nieuwe bijeenkomst weer tijdig organiseren. 

De Secretaris zal het op prijs stellen een opgave te krijgen van bijzondere vang¬ 

sten, welke tijdens de bijeenkomst te Arcen zijn gedaan. Dit ook in verband met 

een verzoek van de Stichting „Het Limburgs Landschap”, van wie wij vergun¬ 

ning hadden het landgoed „De Hamert” te bezoeken. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23IL 

Uyttenboogaart-Eliasenprijs 

In aansluiting op de mededeling van Prof. Dr. J. van der Vecht op de 

Wintervergadering te Arnhem, volgen hieronder de regels voor het toekennen van 

de Uyttenboogaart-Eliasenprijs. 

1. Het Bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting stelt éénmaal per 2 jaar, 

voor de eerste maal in 1968 en steeds in de maand april, een prijs genaamd de 

Uyttenboogaart-Eliasenprijs, beschikbaar, toe te kennen aan de persoon, die een 

zodanige bijdrage in de vorm van één of meer publicaties op het gebied van de 

entomologie in Nederland heeft geleverd, dat deze naar het oordeel van een daar¬ 

voor in te stellen commissie voor de toekenning van de prijs in aanmerking komt. 

2. Het bedrag van de prijs wordt vastgesteld op tweeduizend gulden. 

3. De sub. 1 bedoelde commissie wordt benoemd door het Bestuur van de 

U.E.S. en telt tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De commissie kiest uit 

haar midden een Voorzitter en een Secretaris. 

4. Telkens in de maand september van het jaar der prijsuitreiking treden 

volgens een vast te stellen rooster twee leden der commissie af; zij kunnen dan 

éénmaal onmiddellijk herbenoemd worden. 

5. In tussentijds ontstane vacatures wordt voorzien door het Bestuur der U.E.S. 

6. Elk lid der Nederlandsche Entomologische Vereeniging is gerechtigd voor 

15 januari van het jaar der prijsuitreiking aanbevelingen bij de sub 1 bedoelde 

commissie in te dienen betreffende personen, die naar zijn mening voor de 

Uyttenboogaart-Eliasenprijs in aanmerking komen. 

7. Uiterlijk op 15 maart van het jaar, waarin de prijsuitreiking plaats vindt, 

deelt de commissie aan het Bestuur der U.E.S. mede, aan wie naar haar mening de 

prijs moet worden toegekend. 

8. Zo mogelijk geschiedt de uitreiking van de Uyttenboogaart-Eliasenprijs in de 

Lentevergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. De com¬ 

missie wijst degene aan, die op deze bijeenkomst de toekenning van de prijs 

motiveert. De uitreiking van de prijs geschiedt door de Voorzitter van de com¬ 

missie of diens plaatsvervanger. 

Tyria jacobaeae L. in het Fluviatiel District (Lep., Arctiidae). Eind juni 1965 vond 

ik op moeraskruiskruid (Senecio paludosa) een aantal rupsen. Deze werden thuis met dezelfde 

voedselplant opgekweekt. De poppen overwinterden buitenshuis en de vlinders kwamen tussen 

13 en 16.V.66 uit. Geen enkele rups bleek geparasiteerd. Niettegenstaande de vochtige stand¬ 

plaats van de Sen. paludosa op de vindplaats van de rupsen konden ook daar de poppen 

overwinteren. Daar werden ni. 30.V.66 enkele verse vlinders waargenomen. 

C. J. Zwakhals, Onderweg 19, Arkel. 


