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Insektenvangsten in 1966
door
G. A. BENTINCK

Op de 99ste Wintervergadering van 19 februari 1967 demonstreerde ik de
volgende Lepidoptera en nog een tweetal andere insekten, die m.i. vermoedelijk
een bijzondere vermelding waard zijn.
I. Lepidoptera:
a. Een viertal exemplaren van Mythimna l-album L., in de tweede helft van
september 1966 te Amerongen gevangen. In verband met de slechte zomer is het
merkwaardig, dat deze soort de enige vertegenwoordiger van de vele soorten van
het geslacht was, juist een der zeldzamere, terwijl van de gewonere soorten niet
één aanwezig was.
b. Een exemplaar van de zeer fraai getekende Cerostoma vittella L. op 8 augus¬
tus 1966 te Amerongen gevangen. Deze soort komt zeer lokaal in Nederland voor.
c. Een prachtig exemplaar van Parnassius apollo L. op 25 juni 1966 in het
Oetzdal, Tirol, door een reisgenote gevangen en aan mij geschonken.
d. Eveneens kreeg ik van haar een exemplaar van Brenthis euphrosyne L. op
27 juni 1966 in het voornoemd dal gevangen. Jaren geleden kwam deze soort zeer
algemeen in de Lutte voor, maar hij is nu waarschijnlijk uitgestorven in Nederland.
II. Twee merkwaardige insekten: een libel, op licht gevangen, terwijl ik meer¬
malen vernomen had, dat libellen nooit op licht afkomen en een Trichopteron,
buitengewoon scherp en mooi zwart en wit getekend.
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Summary
A few rare and local species of Lepidoptera and other insects taken in the
Netherlands and in the Austrian Alps in 1966.
Amsterdam Z. 1, Saxen Weimarlaan 22.
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De bibliotheek der vereniging ontving ter recensie het boek: T. R. E. Southwood,
Ecological Methods with particular reference to the study of Insect Populations. — London,
1966, p. I-XVIII, 1—391.
In dit boek wordt op duidelijke wijze uiteengezet, welke gevaren de oecoloog bedreigen bij
het verzamelen van zijn gegevens.
Het bezwaar van het werk is, dat van de meeste biologen hun deskundige ondergrond te
gering is om het met vrucht te gebruiken.
Van mathematische zijde wees men mij erop, dat zonder deze ondergrond het toepassen van
de in het boek genoemde formules tot verkeerde conclusies zou kunnen leiden. — G. Kruseman.

Afdeling Noord-Holland en Utrecht. De vergaderingen zullen dit seizoen plaats vinden
op 27 september, 22 november, 31 januari en 6 maart, telkens des avonds om 8 uur in Hotel
Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam.
W. J. Kabos, secretaris.
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