
SCHADELIJKE INSEKTEN IN I960 163 

grote aantallen geconstateerd. Ook daar waren doodlopende, opgedroogde veen¬ 

kanalen met welige plantengroei de bronnen van waaruit de aantasting plaatsvond. 

Bij de kruising van de spoorweg Zwolle-Meppel en de Dedemsvaart bevond zich 

eveneens een haard. 

Lit.: South wood & Leston, 1959, Land and Water Bugs of the British Isles, 

p. 82, Frederick Warne & Co, London. 

1 Vitte kool 

Op witte bewaarkool in opslagplaatsen in Noord-Holland werden talrijke trip- 

sen gevonden die ernstige beschadiging van de kool veroorzaakten. Wij hadden te 

doen met Thrips tabaci Lind., f. pulla Uzel, naar het schijnt een aan ons klimaat 

aangepaste vorm van de tabakstrips (mededeling van Dr. C. J. H. Franssen). 

Van de aantasting van kool wordt in de literatuur ook melding gemaakt, 

hoewel incidenteel en in het bijzonder van bloemkool. Het betreffende geval, 

ernstige beschadiging van witte kool in de opslagplaats, ïs zeker geen gewoon 

verschijnsel. Wellicht kan de droge warme zomer van 1959 van invloed zijn 

geweest op het optreden van deze trips. 

Summary 

Enumeration of various insects and mites which have caused damage in the 

Netherlands during the year I960. 

Sur Molinia caerulea on a trouvé une araignée rouge qui vraisemblablement 

appartient à l'espèce Schizotetranychus graminicola Goux 1949. C’est la première 

observation dans les Pays Bas. 

Langer, T. W., Biller, Guldsmede og Graeshopper. J. Fr. Clausens Forlag, Kopenhagen, 

1961. 80 pagina’s, 33 tekstfiguren. 

Ons Deense medelid publiceerde een alleraardigst boekje voor jonge verzamelaars, waarin 

hun op duidelijke wijze verteld wordt, hoe ze de in de titel genoemde insecten moeten 

verzamelen en prepareren en hoe een collectie moet worden ingericht. Voor de niet-ingewij- 

den zij meegedeeld, dat ,,biller” kevers zijn, terwijl met de „guldsmede” geen goudsmeden 

bedoeld worden, maar libellen. Overigens een toepasselijke naam voor deze niet zelden zo 

schitterend gekleurde dieren. De naam van de derde orde zal wel voor een ieder duidelijk 

zijn. 

Wie de moeilijkheden van de taal onder de ogen durft te zien en met het boekje kennis 

wil maken, kan het in onze bibliotheek vinden. -— Lpk. 

Maculinea arion L. (Lep., Lycaenidae), Begin december I960 was ik in Winterswijk bij 

mijn vriend Cardinaal, die vroeger veel voor mij op Billiton heeft verzameld. Ik zag toen 

ook zijn collectie Europese vlinders en ontdekte daarin een 9 van Maculinea arion gelriae 

Lempke, door hem 10 juli 1945 bij Winterswijk verzameld. 

E. J. Nieuwenhuis, Bentincklaan 37a, Rotterdam 4. 

[Dr. H. Beuret, Die Lycaeniden der Schweiz, II: 248—249 (1957), schrijft, dat ssp. 

gelriae meer dan waarschijnlijk identiek is met ssp. microchroa Verity, beschreven naar 

exemplaren van Lardy bij Parijs. — Lpk.]. 


