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Tenslotte is er nog de afdeling Bosbescherming die, daar zij zich tot nu toe
uitsluitend met dierlijke bosvijanden heeft bezig gehouden, de naam van
Zoölogie is blijven dragen. Over haar terrein kunt U in een afzonderlijke bij¬
drage meer vernemen, wat haar bespreking hier overbodig maakt.
Indien het ons mogelijk ware hier een overzicht te geven van het onder¬
zoekswerk dat in de 15 jaren van onze aktiviteit verricht is, zou het vooral
opvallen, dat wij vertrokken zijn van een onderzoek in de breedte, dus over
een zo groot mogelijk aantal influentiefaktoren voor de bosproduktie, en dat
wij stelselmatig getracht hebben de belangrijkste knelpunten te vinden om deze
dan meer in de diepte te onderzoeken, zonder echter de problemen al te zeer
los te maken van elkaar, omdat dit in de bosbouw nu eenmaal niet mogelijk is.
Elke afdeling heeft thans slechts een beperkt aantal onderzoeksprojecten af te "
werken, die zo geselecteerd zijn, dat ze voor de bosbouw van de Kempen van
onmiddellijk belang zijn en door de wijze van onderzoek ook op andere
plaatsen kunnen gebruikt worden. Zo hopen wij dan tevens bij te dragen tot
de bevordering van de produktiviteit van de bossen in andere streken en
landen.
Summary
Discussion of the problems studied in the Centre for the biological research of
the forests at Genk (Belgium).

Ichneumonidae uit Archanara en Nonagria. De heer C. J. Zwakhals heeft in de om¬
geving van Arkel (Z.H.) in de jaren 1963—1964 een groot aantal poppen verzameld en uit¬
gekweekt van Lepidopteren uit Lisdodden en Riet. Daarbij kwamen uiteraard ook vele
sluipwespen uit de familie der Ichneumonidae te voorschijn, die zorgvuldig werden inge¬
zameld en geconserveerd. Uit poppen van Archanara gemïnipuncta Haw. kwamen grote aan¬
tallen Chasmias paludator Desv. en enige exemplaren Barichneumon saturatorius L., alle
uitgekomen in augustus.
Uit Achanara sparganii Esp. kwamen een aantal exemplaren van Spilichneumon johansoni
Holmgr.
Uit Archanara algae Esp. (syn. cannae Ochs.) kwam één exemplaar Barichneumon satura¬
torius L.
Uit Nonagria typhae Thunb. kwam een vrij groot aantal exemplaren Chasmias paludator
Desv., enkele exemplaren Barichneumon saturatorius L. en een groot aantal Spilichneumon
'johansoni Holmgr.
Tot zover is een en ander merkwaardig, maar niet opvallend. Wel zeer bijzonder was,
dat buiten de verschrompelde rupshuidjes van Archanara gemini puncta Haw. een drietal
Campoplegini werden aangetroffen, die op de bekende wijze een eigen cocon hadden ge¬
sponnen. Ze bleken te behoren tot het genus Meloboris Holmgr., waarvan verschillende
soorten uit riet-vegetatie bekend zijn. Het bleek een voor mij geheel nieuwe, misschien wel
nooit beschreven soort te zijn.
G. den Hoed, Oude Amersfoortseweg 325, Hilversum.
Te koop. Een partij dagvlinders en kevers uit Spanje,
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J. H. Janssen, Tuinstraat 14, Lochern.
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