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* wordt gepubliceerd in de Ent. Berichten. 

Nadat verder niemand het woord verlangt, sluit de Voorzitter de bijeenkomst 

onder dankzegging aan de sprekers en aan allen, die verder tot haar welslagen 

hebben bijgedragen. 

Amsterdam, Weesperzijde 2311. 

Chararas, Constantin, Etude biologique des Scolytides des Conifères. I—VIII, 1—556, 

282 fig., 67 graph. Encyclopédie Entomologique XXXVIII. Editions Paul Lechevalier. 

(Exemplaar door de Vereniging ter bespreking ontvangen). 

Het boek bevat een uitgebreide biologisch-ecologische studie van de bastkevertjes die in 

Europa op Coniferen leven. De studie is opgezet om tot een beter begrip te komen van de 

oorzaken van de massa-vermeerderingen van de beordert j es, die bomen en bossen tot af sterven 

kunnen brengen. De gegevens zijn gebaseerd op tien jaar lang voortgezette originele waar¬ 

nemingen en experimenten; de bosbouw-entomologische literatuur is slechts geciteerd als 

het absoluut noodzakelijk was. Het belangrijkste onderdeel van het veelzijdige onderwerp is 

daarbij de wisselwerking tussen waardboom en parasiet. 

Het eerste deel van het boek behandelt achtereenvolgens: de ecologische factoren die het 

leven van de bomen beïnvloeden, zoals klimaat en bodemgesteldheid; daarna de nauw-omschre- 

ven eisen, die de bastkevers stellen om zich in de bomen te kunnen vestigen en die blijken 

samen te hangen met een lage osmotische druk van de sappen in de bomen en de aanwezig¬ 

heid van „substances extraites des oléorésines”; voorts een algemeen overzicht van de levens¬ 

geschiedenis van bastkevers. 

Het tweede deel bevat alle beschikbare gegevens over de afzonderlijke bastkeversoorten, 

totaal 63 in getal. Van elk genus is minstens één soort speciaal bestudeerd. Dit deel is o.a. 

geïllustreerd met talrijke afbeeldingen van gangstelsels. 

Het derde deel gaat over de beperkende factoren bij de ontwikkeling van de boordertjes, 

onder meer gevormd door natuurlijke vijanden onder de insecten en door ziekten veroorzaakt 

door schimmels, nematoden en bacteriën. Ten slotte wordt de wijze van bescherming van de 

bossen tegen bastkever-aanvallen behandeld, onderverdeeld in bosbouwkundige maatregelen 

en chemische bestrijding. 

Het werk is in zeer waarderende woorden ingeleid door Professor GRASSé. — Kalshoven. 

Jaspidia deceptoria Scopoli in Drente (Lep., Noct.). Het aantal vindplaatsen van deze 

zeldzame soort breidt zich uit. Hij leeft in Nederland op droge, grazige, warme plekken. De 

vondsten zijn meestal incidenteel en betreffen gewoonlijk slechts enkele exemplaren. In 

Zuid-Limburg is hij nu evenwel reeds op vier terreinen waargenomen, op één ervan zelfs zeer 

talrijk (in 20 minuten ruim 20 exemplaren). De vangsten zijn daar alle gedaan op kalkgras- 

landhellingen. Het kalkgrasland is dus in Nederland wel een typisch biotoop. Geheel af¬ 

wijkend is de recente vindplaats in het midden van Drente (waarnemingen in 1961, 1962), 

waar de soort midden in een boscomplex werd aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van een 

grazige, beschutte plaats in de omgeving. Het blijft als steeds de vraag of wij hier met een 

areaaluitbreiding te maken hebben, of alleen maar met de kwestie van recente terrein- 

inspecties in nooit bezochte gebieden. Dit zal de toekomst moeten leren. Het is een feit, 

dat door de betere vervoermiddelen veel sneller en gemakkelijker gebieden worden bereikt, 

die voordien door de afgelegen ligging terra incognita bleven! 
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