
W- 
\Qi 

"’entomologische berichten 
MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR 

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING 

Deel 26 1 december 1966 No. 12 

B. J. LEMPKE, 

Adres der Redactie: 

Oude IJselstraat 12m, Amsterdam-Zuid 2 *— Nederland 

INHOUD: In Memoriam Cornells Johannes Verheij (p. 213). — W. Hellinga : Verslag 
van de 98ste Wintervergadering (p. 213). — F. G. A. M. Smit : Distribution of subspecies 
of the flea Ctenophthalmus agyrtes in and around Austria (p. 216). — L. Vlijm and C. J. J. 
Richter : Activity fluctuations of Pardosa lugubris (Walckenaer), Araneae Lycosidae, during 
the breeding-season (p. 222). — S. J. van Ooststroom : Zweefvliegen in de Leidse Hortus 
(Dipt., Syrph.) (p. 230). — Literatuur (p. 215, 221 : B. J. Lempke; p. 215 : L. G. E. 
Kalshoven). — Korte mededelingen (p. 221 : B. J. Lempke; p. 232 : Br. Virgilius Lefeber). 

In Memoriam Cornelis Johannes Verheij 

11.1.1917—13.VIII.1966 

Toen ik het september-nummer van Natura ontvangen had en het doorbladerde, 

bleef mijn blik met een schok rusten op de laatste bladzijde: ons lid Drs. C. J. 

Verheij overleden in de afgelopen zomervakantie, nog geen 50 jaar oud! 

Hij was een bioloog met een grote belangstelling voor vele onderwerpen: 

entomologie, vissen, botanie, een voortreffelijk ornitholoog. Zijn meeste publicaties 

verschenen in De Levende Natuur en in Natura. Maar zijn naam zal onverbrekelijk 

verbonden blijven aan het onderzoek van de Biesbosch, een gebied dat hij kende 

als geen ander. Onder zijn redactie kwam het prachtige boek tot stand, dat in 1961 

uitgegeven werd door de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging: ,,De Bies¬ 

bosch, land van het levende water”, en waarvan hijzelf ook een deel voor zijn 

rekening nam. Het is een biotoopbehandeling geworden, zoals er nauwelijks een 

tweede in Nederland verschenen is. — B. J. Lempke. 

Verslag van de 98ste Wintervergadering 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 98ste Wintervergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd zondag 20 februari gehouden in een van de zalen van het Artis-Restaurant 

te Amsterdam onder voorzitterschap van de President, Prof. Dr. J. van der 

Vecht. Zij had wederom een zeer geanimeerd verloop. 

Aanwezig waren de volgende leden en begunstigsters: P. Aukema, Dr. G. Barendrecht, 

J. C. W. Bax, Ir. G. A. Graaf Bentinck, Mevr. A. Gravin Bentinck-Vlieger, Dr. A. F. H. 

Besemer, Dr J. G. Betrem, S. de Boer, H. C. Bolk, P. J. Brakman, M. W. Camping, Dr. 

A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, G. Dijkstra Hzn., N. W. Elfferich, Dr. H. H. Evenhuis, 

G. L. van Eyndhoven, Dr. D. C. Geijskes, Drs. V. S. van der Goot, W. H. Gravestein, 
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J. M. A. van Groenendael, Mevr. A. H. van Groenendael-Krijger, W. de Groot, A. J. 

Hannema, G. Helmers Jr., W. Hellinga, Drs. P. J. van Hekelingen, D. Hille Ris Lambers, 

G. den Hoed, E. Houkes, K. J. Huisman, J. A. Janse, Drs. C. A. W. Jeekel, G. Jonkers, 

Dr. W. J. Kabos, Chr. Kahlman Jr., Dr. L. G. E. Kalshoven, D. Kruizinga, Dr. G. Kruse- 

man, H. Landsman, B. J. Lempke, J. P. van Lith, J. H. Lourens, J. A. W. Lucas, E. J. 

Nieuwenhuis, J. J. van Oosterhout, Dr. S. J. van Ooststroom, H. van Oorschot, C. Otten- 

heijm, M. P. Peerdeman, G. J. Slob, H. J. L. T. Stammeshaus, G. Stobbe, J. Stodèl, Mej. W. 

Vandendriessche, Prof. Dr. J. van der Vecht, K. Vegter, Br. Virgilius Lefeber, P. Vroeg- 

indeweij, Mevr. F. M. Vroegindeweij-Saarloos, H. J. Wesselson, Dr. J. T. Wiebes, Drs. 

H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, G. IJff, C. J. Zwakhals, alsmede twee intro¬ 
ducés. 

De Voorzitter opent deze vergadering met een kort woord van welkom. Het 

verheugt hem, dat het voltallige Bestuur aanwezig is en hij richt een speciaal 

woord van welkom tot Dr. J. G. Betrem, die na een verblijf in Amerika wederom 

in ons midden is. 

Daar er geen bestuursmededelingen zijn, komt vervolgens als eerste punt van 

de agenda aan de orde het vaststellen van de plaats, waar de volgende Winter¬ 

vergadering gehouden zal worden. Gekozen wordt wederom Amsterdam. 

Daarna wordt overgegaan tot punt 2 van de agenda, het eigenlijke doel van de 

bijeenkomst, nl. de Wetenschappelijke Mededelingen. De volgende sprekers 

leverden hiervoor een bijdrage: 

*Prof. Ir. T. H. van Wisselingh : Macrolepidoptera in 1965. 

*Ir. G. A. Graaf Bentinck : Mededelingen over Lepidoptera. 

Dr. W. J. Kabos : Diptera, speciaal de familie der Sciomyzidae. 

*E. J. Nieuwenhuis : Lycaenidae van Nieuw-Guinea. 

*K. Vegter : Twee nieuwe Sphecidae (Hym.) uit Drenthe. 

Dr. J. T. Wiebes : Hooiwagens van de Duivelsberg bij Nijmegen. Tijdens een 

oecologisch onderzoek met trechtervallen werden in april en mei 1964 

in een loofbos acht exemplaren van Trogulus tricarinatus (L.) ge¬ 

vangen. Tot nu toe was deze soort alleen uit Zuid-Limburg bekend. 

K. J. Huisman : Lepidoptera van de gorzen op Flakkee. 

Drs. V. S. van der Goot : Zeldzame zweefvliegen uit Nederland, waaronder 

enkele nieuwe soorten voor de fauna. 

Drs. J. A. W. Lucas : Zeldzame vliegen en zweefvliegen, waaronder enkele 

nieuwe voor de fauna. 

Dr. A. Diakonoff : Mededeling over Tortriciden. 

J. P. van Lith : Graafwespen, o.a. Psenulus. 

*Br. Virgilius Lefeber : Interessante vangsten van Hymenoptera-Aculeata, me¬ 

rendeels in Zuid-Limburg. 

H. van Oorschot : Demonstratie van Nymphaliden. 

Dr. H. H. Evenhuis : Mededeling over Microhymenoptera. 

*Dr. J. G. Betrem : Het sexuele dimorfisme bij de Campsomeridae (Hymeno- 

ptera-Scolidae). 

(De met * aangegeven mededelingen zijn of worden in de Entomo¬ 

logische Berichten gepubliceerd). 

Deze voordrachten werden aandachtig gevolgd en er ontsponnen zich interes- 
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santé discussies, welke met het oog op de beschikbare tijd soms bekort moesten 

worden. 

Nadat niemand van de rondvraag gebruik wenst te maken, wordt deze druk 

bezochte bijeenkomst door de Voorzitter, met dank aan alle sprekers, gesloten. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23H. 

Fischer, M., Revision der Indo-Australischen Opiinae. Series Entomologica, vol. 1. Dr. 

W. Junk, Den Haag, 1966. Prijs gebonden f.45 (US $ 12,50). 

Met dit boek begint de firma Junk een nieuwe serie entomologische publicaties, die een 

grote verscheidenheid van onderwerpen zal omvatten. In dit eerste deel behandelt de 

schrijver de Indo-Australische vertegenwoordigers van een onderfamilie der Hymenoptera - 

Braconidae, kleine sluipwespen dus. 

De ontvangst van nieuw materiaal stelde hem in staat niet minder dan 65 nieuwe soorten 

en twee nieuwe genera te beschrijven. Bovendien werden vier genera voor het eerst in dit 

areaal vastgesteld. 

Er worden determineertabellen voor alle bekende genera van de gehele aarde gegeven 

en voor alle soorten van het behandelde gebied. Bij elke nieuwe soort vindt men duidelijke 

tekeningen, soms van het gehele dier, meestal van kenmerkende onderdelen (vleugels, 

sprieten, poten). 

Het boek telt 167 pagina’s en 97 figuren en maakt een zeer verzorgde indruk, eigenlijk 

een overbodige opmerking bij een uitgave van deze firma. Het is een veelbelovend begin 

van de nieuwe serie. — Lpk. 

Heimans, E., H. W. Heinsius en Jac. P. Thijsse, Geïllustreerde Flora van Nederland, 

21ste druk, 1965. Versluys, Amsterdam, f. 18.—. 

Het is zeer verheugend, ook voor vele entomologen, dat van onze bekende flora onlangs 

een nieuwe druk is verschenen. Er is immers een toenemende belangstelling voor de ver¬ 

houdingen tussen planten en insekten. Dit geldt niet alleen voor de voedselplanten, die als 

waard dienen voor de zuigende, blad vretende en borende insekten — om slechts enkele 

biologische groepen te noemen —, maar ook voor de planten, die door honingdragende 

bloemen of het bezit van nectariën een verscheidenheid van insekten aanlokken. Tot ons 

genoegen hebben we gezien, dat de vijf platen met bloembezoekende insekten (6 zweef¬ 

vliegen, 5 vlinders, 6 wespen en 2 kevers) uit de vorige uitgaven weer zijn opgenomen 

(p. 1069—1073), evenals de twee bladzijden met tekeningen van gallen gevormd door gal- 

wespen. De oude figuren van door bladluizen en galmuggen veroorzaakte gallen zijn niet 

meer opgenomen. 

Voor de redactie van de Ent. Ber. zal de nieuwe uitgave weer kunnen dienen bij het 

opzoeken van de wetenschappelijke namen van de (voedsel)planten, die door veel auteurs 

in hun artikelen slechts met lokale volksnamen zijn aangeduid, iets wat tot onzekerheden 

kan leiden. Beter zou het zijn, indien de schrijvers, vooral bij minder bekende plantesoorten, 

in de eerste plaats de Latijnse naam opgaven, want deze laatste wordt alleen gebruikt in de 

lijst van plantenamen, die nu al sinds het 15 deel van de Ent. Ber. (1954/1955) in het 

register wordt opgenomen. 

Lijsten van planten met de voor hen specifieke insektenbezoekers zouden o.i. in ons tijd¬ 

schrift ook welkom zijn en verzamelaars kunnen helpen bij het opsporen van zeldzame 

insektesoorten. Zulke overzichten zijn er, naar ons lijkt, niet veel te vinden in de litera¬ 

tuur. — Kalshoven. 


