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Collin, J. E., Empididae in: British Flies, Vol. VI, 1961. 782 pag., 317 fig. Cambridge 

University Press. Prijs £ 4.10.—. Voor enige tijd hebben wij hier het eerste deel (Empidi¬ 

dae, part 1, Tachydrominae) besproken. Thans zijn de beloofde beide andere delen ook 

verschenen en bezitten wij dus een volledige en goed doorwrochte bewerking van de Britse 

Empididae. 

Zoals in de vorige bespreking reeds is gezegd, kunnen wij deze bewerking voor het 

Nederlandse faunagebied naast andere werken als Lindner gebruiken. De geschiedenis van 

het Nederlandse en van het Britse faunagebied is reeds gedurende zo lange tijd gescheiden 

verlopen, dat wij wel kunnen verwachten, dat beide gebieden een groot aantal soorten ge¬ 

meenschappelijk zullen hebben, maar dat wij tevens weten dat elk dezer gebieden zijn 

eigen typische soorten heeft. Met deze uitgave alleen kunnen wij dus nooit met zekerheid 

onze Nederlandse exemplaren op naam brengen. Dit wil echter niet zeggen, dat hij voor 

ons overbodig is. De uitgebreide beschrijvingen en nauwkeurige afbeeldingen vormen een 

welkome aanvulling op die, welke wij in andere uitgaven vinden. De bestudering van de 

typen van 239 soorten vindt haar neerslag in dit werk. Bij de beschrijvingen worden steeds 

weer overeenkomsten en verschillen met verwante soorten aangegeven. Bij elke soort wordt 

apart de aandacht geschonken aan synoniemen. Dit alles maakt, dat deze uitgave voor ieder, 

die zich met de Empididae bezig houdt, een welkome aanvulling betekent op de reeds 

bestaande literatuur over deze moeilijke groep. De prijs is voor een dergelijke monogra¬ 

fische bewerking zeker niet te hoog. — Th. 

Mededeling voor de Afdeling „Zuid-Holland”. De laatste vergadering van deze afdeling 

zal plaatsvinden op woensdag 4 april a.s., des avonds 8 uur in het Museum v. Nat. Historie, 

Raamsteeg 2 te Leiden. 

Door de Nederlandsche Ratin Mij. zal een film worden vertoond over de bestrijding van 

de houtworm, terwijl er verder kleurendia’s van andere insecten worden geprojecteerd. 

De gehele avond zal hieraan worden besteed. 

In verband met de tijd wordt aan de leden verzocht vooral tijdig aanwezig te zijn. 

De Afdelingssecretaris. 

Papilio machaon L. Ook in 1961 ontbrak in Raalte en omgeving wederom ieder spoor 

van machaon. 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte. 

Papilio machaon L. In I960 was de Koninginnepage hier in de omgeving vrij talrijk op 

klavervelden. In 1961 echter heb ik geen enkele vlinder gezien! Wel werden 30 rupsen 

gevonden in het begin van september op een bed worteltjes van slechts enkele m2 groot 

te Annendaal (gem. Echt). 

A. W. P. Maassen, Montfort (Lbg.). 

Medewerkers trekvlinderonderzoek. Onder de vele leden, die de laatste jaren tot 

de vereniging zijn toegetreden, zijn verschillende, die als speciaal studieterrein opgegeven 

hebben: Lepidoptera, maar die nog niet meewerken aan het bijeenbrengen van gegevens over 

onze trekvlinders. Daar mij de tijd ontbreekt hen allen persoonlijk te schrijven, verzoek ik 

degenen, die bereid zijn mee te helpen (alleen op een kaart, die toegezonden wordt door het 

K.N.M.I., noteren, wat men van deze soorten waarneemt, al is het nog zo weinig), mij even 

een briefkaart te sturen. Ik geef hun adressen dan wel door. 

Het is onvermijdelijk, dat door allerlei oorzaken nu en dan een medewerker zich genoopt 

ziet er mee op te houden. We moeten dus trachten het jaarlijkse verlies te compenseren, 

willen we ook in de toekomst een verslag kunnen blijven samenstellen, dat enige waarde 

heeft. En het zijn toch wel in de eerste plaats de lepidopterologen die lid zijn van de N.E.V., 

waarop we moeten kunnen rekenen. — Lpk. 


