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Summary 

Discussion of the influence of mineral manuring on different forest insects. 
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Nymphalis polychloros L., f. binaria nova (Lep., Nymphalidae) 

von 

CURT EISNER 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

Bei Durchsicht des in der Sammlung des Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Leiden, befindlichen Materials von Nymphalis polychloros L. ist mir eine meines 

Wissens noch nicht erwähnte Individualform aufgefallen. Der der Wurzel des 

Vorderflügels am nächsten stehende Zellfleck ist deutlich in zwei Kerne gespalten. 

Ich benenne diese Form analog der bei Parnassius auftretenden Individualab¬ 

weichung f. binaria nova. 

1 $ Rotterdam, Holotype 

1 $ Zaandam, Allotype 

1 $ Zaandam, Paratype 

1 $ ’s-Gravenhage, Paratype 

1 $ Jablonica, Herzegovina, Paratype. 

Bos, L. Virussen en planten. 277 pagina’s, 115 figuren in de tekst. N.V. Uitgeversmaat¬ 

schappij Tjeenk Willink, Zwolle, 1965. Prijs gebonden f. 32,50. 

Dit voortreffelijk uitgevoerde boek is een uitgebreide en herziene uitgave van de lessen, 

die de auteur op cursussen tot opleiding van planteziektespedalisten van de Rijksland- en 

tuinbouwvoorlichtingsdienst heeft gegeven, een boek, ontstaan dus uit de practijk en nodig, 

omdat geen enkele moderne Nederlandse samenvatting over het langzamerhand zeer uitge¬ 

breide terrein der plantevirussen bestond. 

Biezonder interessant zijn de foto’s van virussen gemaakt met behulp van een elektronen¬ 

microscoop. Maar het boek maakt over de hele linie een uitstekende indruk. Wie met virus¬ 

sen te maken heeft of er belangstelling voor heeft, zal in het werk een schat van gegevens 

vinden. Daarbij is de taal zo, dat die ook voor een leek bijna steeds uitstekend te volgen is. 

Het onderwerp heeft in zoverre met entomologie te maken dat sommige mijten en in- 

sekten (wantsen, bladluizen) berucht zijn als overbrengers van virussen. Hun aandeel wordt 

besproken op p. 75—86. — Lpk. 


