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Onze deelname aan het „Congress of Biological Editors” 

Hoezeer publicaties van onze Vereniging internationale belangstelling genieten, 

blijkt wel uit het feit, dat de hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Entomologie 

een jaar geleden is uitgenodigd om lid te worden van het CBE, het Congress of 

Biological Editors. Dit is een organisatie, die redacteuren van tijdschriften op alle 

gebieden van de biologie in Noord- en Zuid-Amerika verenigt en die in contact 

staat met twee andere belangrijke organisaties, de AIBS (American Institute for 

Biological Sciences) en de BA (Biological Abstracts). 

Thans blijkt deze belangstelling voor ons wederom uit het feit, dat de redacteur 

van het T.v.E., als één van de tien Europese redacteuren van biologische tijdschrif¬ 

ten, werd uitgenodigd om het Congress of Biological Editors te Ann Arbor, 

Michigan, U.S.A., in mei j.l. bij te wonen. 

Deze uitnodiging werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de National 

Science Foundation, ter dekking van een groot gedeelte van de onkosten. Bij het 

Congres was ook een tentoonstelling van de publicaties van de leden. — Red. 

Bapta temerata Schiff. (Lep., Geom.). Op 6.VI. ving ik in mijn lichtval in het Amster¬ 

damse Bos een exemplaar van deze soort. Volgens Cat.-LEMPKE komt zij voor in bosachtige 

gebieden in het oosten en zuiden van het land. In Noord-Holland wordt als enige vindplaats 

Hilversum vermeld. De rups leeft op berk, wilg, roos enz. Het Amsterdamse Bos wordt 

steeds meer interessant; haast elk jaar kan ik één of meer soorten aan de soortenlijst toe¬ 

voegen. 

M. P. Peerdeman, Westlandgracht 175 II, Amsterdam-Overtoomse Veld. 

Mededeling. Van de „American Entomological Society”, Philadelphia, ontving ik enige 

lijsten van overdrukken uit de Transactions of the American Entomological Society, Ento¬ 

mological News en Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia. De aange¬ 

boden overdrukken handelen over Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepido- 

ptera en Odonata. De prijs is 3 dollarcent per pagina en 5 dollarcent per plaat. Belangstel¬ 

lenden zal ik deze lijsten gaarne ter inzage zenden. — Jeekel. 

Correcties. Pag. 62, regel 19 van onderen, type-species moet zijn: holotype. 
Pag. 79, regel 21 van onderen, n’ est pas certainement moet zijn: n’ est certainement pas. 

Pag. 114, regel 2 van boven, ober moet zijn : oder. 

Pag. 114, regel 6 van onderen, Preisner moet zijn : Priesner. 


