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Stenothrïps gramïnum Uzel, $ en $ ; een gramineeën-bewoner, vrij geringe aan¬
tallen gevonden op 24.VI.
*Bolacothrips jordani Uzel, $ ; gramineeën-bewoner; op 31.III en 24.VI telkens
één exemplaar gevonden.
Onderorde TUBULIFERA
Familie PHLOEOTHRIPIDAE
Subfamilie PHLOEOTHRIPINAE
Haplothrips aculeatus (Fabricius) Priesner, $ en
; gramineeën-bewoner, die
echter ook op andere planten is aangetroffen. Zeer veelvuldig op 8.IV, 25.IV,
3.V, 27.V, 24.VI en 24.VIII.
*Haplothrips juncorum Bagnall, $ ; als voedselplanten zijn bekend gramineeën
en juncus. In geringe aantallen gevangen op 27.V en 24.VI.
Opvallend is, dat er in de Bennekomse Meent door ons zo weinig Tubuliferen
zijn gevonden, ofschoon er toch vele soorten van grassen bekend zijn. De ver¬
moedelijke reden is, dat deze soorten slechts met succes zijn te verzamelen door
het uitsteken van graspollen, hetgeen in de Meent niet is toegestaan.
Over de soorten, waar het teken * voor geplaatst is, was niets te vinden in de
Nederlandse literatuur; daarom worden ze als nieuw voor onze fauna beschouwd.
Summary
In the preceding paper an account is given of the Thysanoptera collected in a
characteristic meadow vegetation, called the ’’Bennekomse Meent” (province of
Gelderland). This area is a reservation, where the present situation is maintained
as much as possible. As is to be expected, most of the collected Thysanoptera are
inhabitants of Gramineae.
The species preceded by an asterisk are mentioned for the first time as occur¬
ring in the Netherlands.
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Drepana’s in het Fluviatiele District (Lep., Drepanidae). Drepana falcataria L. wordt
in het onlangs veschenen supplement van de Catalogus niet vermeld van Hendrik-IdoAmbracht. De vlinder is hier echter gewoon. Ik heb er een prachtige serie van en vang
hem niet eens meer.
Drepana curvatula Bkh. is daarentegen veel zeldzamer. Ik ving er tot nog toe slechts twee
exemplaren van, de eerste op 15 mei 1958, de tweede op 12 augustus 1959.
G. M. Bogaard, Burg. van Akenwijk 8a, Hendrik-Ido-Ambacht.

