
166 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 23, 1.IX. 1963 

Literatuur 

Balachowsky, A. S., 1953, Les Cochenilles de France, d’Europe, du Nord le l’Afrique et 

du Bassin Méditerranéen 7 : 115. Herman & Cie, Editeurs, Paris. 

Caron, J. R., 1951, Bembecia hylaeiformis Lasp., Ent. Ber. 13 : 224. 

Cobben, R. H., 1958, Biotaxonomische Einzelheiten über Niederländische Wanzen (Hemi- 

ptera Heteroptera), Tijdschr. Ent. 101 : 1. 

Elton, E. T. G., 1950, Dendroctonus micans Kugel., a pest of Sitka spruce in the Nether¬ 

lands. Proc. 8th Int. Congr. of Ent., Stockholm : 759—811. 

Franssen, C. J. H. & W. P. Mantel, 1962, Lijst van in Nederland aangetroffen Thysano- 

ptera met beknopte aantekeningen over hun levenswijze en hun betekenis voor 

onze cultuurgewassen. Tijdschr. Ent. 105 : 97—133. 
Lempke, B. J., 1938, Catalogus der Ned. Macrolepidoptera, Tijdschr. Ent. 81 : 300. 

-, 1961, 8ste suppl., Tijdschr. Ent. 104 : 175. 

Pol, P. H. van de, 1946, Bembecia hylaeiformis Lasp., een weinig voorkomende beschadiger 

van de framboos (Kubus idaeus L.). Tijdschr. Plantenz. 52 : 25—27 (met 1 

plaat). 
Reyne, A., 1957, Ned. schildluizen. Wetensch. Med. kon. ned. nath. Ver. 22 : 25. 

Rossem, G. van, 1955, Verslag over het optreden van enige schadelijke insekten in het 

jaar 1954, Ent. Ber. 15 : 364. 

South wood, T. R. E. and D. Leston, 1959, Land and water bugs of the British Isles : 184. 

Frederick Warne & Co. Ltd., London. 

Goot, V. van der, Tweevleugelige Insekten-Diptera VII De Snavelvliegen (Rhagioni- 

dae), Viltvliegen (Therevidae), Mugvliegen (Cyrtidae) en Wolzwevers (Bombyliidae) 

van Nederland. Wetenschappelijke Mededeling no. 46 van de K.N.N.V., januari 1963. 

In deze 19 pagina’s tellende publicatie behandelt de schrijver op zijn bekende deskun¬ 

dige wijze de hierboven genoemde vliegenfamilies. Alle in ons land aangetroffen soorten zijn 

met de tabellen, die toegelicht worden door uitstekende figuren van de heer N. J. A. 

Visser, te determineren. 

Uit de vermelde vindplaatsen blijkt weer duidelijk, hoeveel faunistisch werk nog ver¬ 

richt moet worden vóór we werkelijk kunnen zeggen, dat we de verspreiding van de be¬ 

handelde soorten in ons land inderdaad kennen. Slechts één enkele vondst, of geen enkele na 

1900, komt men meermalen tegen. Voor amateurs, die in de regel de voornaamste leveranciers 

van faunistische gegevens zijn, is dan ook nog werk genoeg aan de winkel. 

Weer een voortreffelijke aanwinst van de bekende K.N.N.V.-serie, die ook voor onze 

leden slechts f 1,75 kost. Het bedrag storten op postrekening 13028 van het bureau van de 

K.N.N.V. te Hoogwoud Nh., waarna franco toezending volgt. -— Lpk. 

Het voorkomen van Thera juniperata L. (Lep., Geometridae). Gedurende alle jaren 

dat ik te Raalte woon, blijkt juniperata in het najaar een gewone verschijning op licht te 

zijn. Nu staat hier en daar in de tuinen uit het wild meegenomen Juniperus communis, maar 

hierop vond ik de vlinder nooit. Op 17.X.1962 en enige dagen daarna vloog juniperata 

plotseling zeer talrijk in de mist om de lantaarnpalen. De herkomst van de dieren was toen 

snel gevonden. Ze bleken afkomstig te zijn uit gemeentelijke plantsoentjes. Hier staat veel 

gekweekte Juniperus sabina aangeplant, naar mij de gemeente-tuinman, de heer M. Winter¬ 

man, meedeelde. Van deze heesters waren ze ’s avonds laat bij tientallen af te halen. Maar 

na enkele dagen was de vlucht ook even abrupt afgelopen en ik heb ze, ondanks goed ob¬ 

serveren, niet meer gezien. Wel bleven ze op geschikte avonden in enkele exemplaren op 

de lamp thuis verschijnen. De opmerking in de Catalogus over het voorkomen op ge¬ 

kweekt materiaal in de duinstreek geldt dus ook voor Raalte. Over de herkomst van het 

Raalter plantmateriaal is merkwaardigerwijs niets bekend. 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte. 


