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register aan htt eind van het laatste deel. Zonder in het minst afbreuk te doen aan de 

grote waarde en bruikbaarheid van dit respectabele werk, verdienen deze twee punten enige 

aandacht, daar een betreffende wijziging de complete catalogus vermoedelijk tot 6 of 7 

inplaats van 10 delen zou kunnen inperken. 

Is deze catalogus voor specialisten en museum-entomologen uiteraard onmisbaar, ook de 

velen, die zich met de levenswijze der kokerjuffers bezighouden, zullen er goed aan doen 

zich deze gids aan te schaffen. De auteur zij een spoedige voortzetting en afsluiting van 

zijn werk toegewenst! 

Wat betreft het formaat en de typografische verzorging door Fa. Ponsen & Looijen 

niets dan lof. — M. A. Lieftinck. 

Willemse, C., De in Nederland voorkomende Oorwormen (Dermaptera). Weten¬ 

schappelijke mededeling no. 4 van de K.N.N.V., december I960. 

Van deze 12 pagina’s tellende publicatie verscheen kort geleden reeds de derde druk, 

natuurlijk geheel bijgewerkt. Het moet voor de auteur wel een biezondere voldoening zijn, 

dat dit de eerste W. M. is, die het tot zoveel oplagen heeft gebracht. En dat voor een 

insectenorde, die nu niet bepaald tot de populaire behoort! Overigens weer niets dan lof 

voor de keurige uitvoering en vanzelfsprekend voor de uitstekende tekst. 

De prijs bedraagt voor leden van K.N.N.V. en N.E.V. f 1,50, te storten op postrekening 

13028 van het bureau van de K.N.N.V. te Hoogwoud-Nh. — Lpk. 

Een betreurenswaardige doch onafwendbare naamsverandering. De zeldzame Neder¬ 

landse bladrollersoort, die in de Catalogus van Staudinger & rebel onder no. 1518 „Ca- 

coecia semialbana Gn.” heet en waarvoor Obraztsov (1957) in zijn „Gattungen der Pa- 

laearktischen Tortricidae”, in het Tijdschr. v. Ent. 97, figs. 120—124, 98 : 214 en 100 : 315, 

resp. 1954, 1955 en 1957, de naam Clepsis (Siclobola) semialbana (Gn.) voorstelt, moet 

eigenlijk Clepsis (Siclobola) rurinana (Linné 1758) heten. 

Reeds in 1864 heeft Werneburg (Beitr. Schmett.kunde 1 : 230) namelijk erop gewezen, 

dat deze soort voor het eerst door Linnaeus als rurinana beschreven is (Syst. Nat., ed. X, 

append, p. 823), doch later zonder reden hernoemd is in modeeriana (1761, Faun. Suec., 

ed. II, p. 347); deze naam is in de Xlle editie van Syst. Nat. verbeterd in moderiana. De 

naam modeeriana werd door de meeste oudere auteurs geadopteerd en rurinana werd bijna 

geheel vergeten, evenals de opmerking van Werneburg. Nog later, in 1845, werd de soort 

door GuENéE in semialbana verdoopt en deze naam is nu algemeen, doch wederrechtelijk 

ingeburgerd. Obraztsov doet deze geschiedenis uit de doeken, doch accepteert se?nialbana 

omdat deze naam sinds ruim 100 jaar is ingeburgerd. De synonymie is echter jonger. Boven¬ 

dien, zolang wij aan de prioriteitsregels houden, moeten de Augiasstallen schoon! Wordt de 

zaak niet nu rechtgezet, dan zou het toch later gebeuren, wanneer iemand anders dit geval 

tegenkwam. Ik ben erop geattendeerd, toen ik de soort in een collectie uit Nepal moest 

determineren. 

A. Diakonoff, Rijks Museum van Natuurlijke Historie, Leiden. 

Aangeboden: Everts, Coleoptera Neerlandica I, II, III en Nieuwe Naamlijst, alles on¬ 

gebruikt, 4 dln., fl. 45.—. 

Leitz dubbelobjectieven 8 X en 12 X voor prepareermicroscoop volgens Greenough, 

oudere uitvoering in chroom, samen fl. 65.—. Porto voor koper. Na een week geen ant¬ 

woord, dan verkocht. 

M. Servaas, Heimansweg 58, Amsterdam-Noord. 


