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wege. Voor deze soort bijzonderheden moge ik verwijzen naar mijn publikaties 

Ent. Ber. 22 : 149—151, 1962 en Ent. Ber. 23 : 173—174, 1963. 

De vangsten te Cadzand zijn mogelijk gemaakt door medewerking van het 

Rivon. 

Summary 

A survey is given of the flights of Autographa gamma L. observed with a moth 

trap in the Amsterdam Wood, south of Amsterdam, and in the dunes along 

the sea-coast of Zeeuws-Vlaanderen in the neighbourhood of Cadzand, in the 

period from May 1 till November 30, 1963. In the first part of this period (June 

6 till June 26) immigrants were observed in small numbers and only one large 

dark specimen at Cadzand which had possibly survived the winter as a caterpillar. 

In the second part (June 26 till August 5) nearly all specimens were immi¬ 

grants. In the third part (August 5 till the end of the flights) practically all 

specimens were fresh and dark, the descendants of the immigrants. 

Amsterdam-Overtoomse Veld, Westlandgracht 175H. 

Spoek, G. L., Spinachtigen - Arachnida. Ill, de Hooiwagens (Opilionida) van Neder¬ 

land. Wetenschappelijke Mededeling no. 50 van de K. N. N. V. 28 pagina’s, 13 figuren; 

1964. 

Dit is de derde bijdrage, die de K. N. N. V. in haar bekende serie wijdt aan de in 

Nederland voorkomende spinnen. Vrij uitvoerig bespreekt de schrijver de bouw en de 

biologie van deze bekende voor een groot deel langpotige dieren. Dan volgen een litera¬ 

tuurlijst, enkele wenken voor het verzamelen, prepareren en determineren en tabellen voor 

het op naam brengen via families en subfamilies van de soorten. Tot nog toe zijn er 20 uit 

ons land bekend. Van deze wordt in een apart overzicht de oecologie en de faunistiek be¬ 

handeld. Hetzelfde geldt voor een drietal soorten, die hier misschien nog gevonden kunnen 

worden. Eén opmerking: bladwespen zijn geen Ichneumonidae (blz. 8, regel 4), maar 

Tenthredinidae. 

De illustraties zijn voortreffelijk. 

Er mag wel speciale aandacht gevestigd worden op het feit, dat dit de 50ste W. M. is. 

Een compliment voor de onvermoeibare Redacteur, de heer G. Houtman, is hier zeker 

op zijn plaats. Maar ook voor de K. N. N. V. zelf, die met deze serie korte monografieën 

een waardevolle bijdrage voor de kennis van de Nederlandse flora en fauna levert. 

De prijs van dit nummer is voor leden van K. N. N. V. en N. E. V. f 2,15 (anders 

f. 2,65), te voldoen door storting op postrekening 13028 ten name van Bureau K. N. N. V. 

te Hoogwoud-N.H. — Lpk. 

Kevervangsten bij Dordrecht. 1. In een slootje bij Dordrecht ving ik een glad $ van 

Dytiscus marginalis L., dus de var. conformis Kunze. 

2. In een ondiepe poldersloot ving ik twee exemplaren van Cybister I aterim dr gin al is de i 

Geer. Er is daar geen diep stilstaand water in de buurt. De grootste diepten hier zijn 

slechts 50 cm. Deze vangst is dus niet in overeenstemming met wat in de (mij bekende) : 

literatuur vermeld staat. 

F. van Vugt, Soembastraat 88, Dordrecht. 

Gladde $ $ van D. marginalis zijn allesbehalve gewoon, toch kende Everts reeds 15 I 
vindplaatsen van deze afwijking. Voor C. laterimarginalis is niet zozeer de diepte als wel 

de saliniteit van het water van belang. De soort komt in het zoete water over het gehele : 

land verspreid voor, ontbreekt in de uitgesproken brakwatergebieden. — P. J. Brakman. 


