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Verslag van de 113e Zomerbijeenkomst
door
G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris

De 113e Zomerbijeenkomst der Nederlandsche Entomologische Vereeniging
werd gehouden in Hotel ,,De Heuvel’’ te Mook (L.), op 7 en 8 juni 1958.
Erepresident was de heer W. C. Boelens. Zij was geheel gewijd aan excursies
en werd bijgewoond door een relatief groot aantal leden.
Het weer werkte helaas niet al te zeer mee; het was te kil, wat vooral nadelig
was voor de lepidopterologen en voor enige andere lieden, die hun beste vangsten
doen bij heldere zonneschijn en/of zachte temperatuur.
Desondanks werden, zoals gebruikelijk, toch nog wel aardige vondsten gedaan.
Een excursie is maar zelden geheel tevergeefs. Zo werden o.a. interessante Coleoptera en Trichoptera gevangen, waaromtrent wij op onze vergaderingen nog wel
eens iets naders zullen vernemen.
Ook ondergetekende mag niet ontevreden zijn; de reeds bij de voorbereiding
der bijeenkomst ontdekte eieren op Brem bleken nu in juni een mijt te hebben
bevat, die nieuw was voor de Nederlandse fauna en waaromtrent later nog wel
zal worden gepubliceerd.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan de heer O. A. E. Baron van Verschuer,
die ons in alle opzichten heeft geholpen onze vangsten op zijn landschappelijk en
biologisch zo fraaie landgoed ,,De Jansberg” zo lucratief mogelijk te doen zijn.
Het hotel zorgde voor een uitstekende accomodatie, ook voor hen die tot
diep in de nacht in touw waren en hetzelfde geldt voor de diverse andere hotels,
waarover onze leden door de grote opkomst waren verspreid.
Tijdens de bijeenkomst werd een korte vergadering gehouden, waarbij werd
besloten de 114e bijeenkomst te houden in oostelijk Noord-Brabant. Als ere¬
president werd gekozen de heer Chr. J. M. Berger te Eindhoven, die zijn
benoeming aanvaardde.
Amsterdam, Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21.

Kweek van Cleora cinctaria Schiff. Van deze altijd schaarse lichtgast nam ik in het
voorjaar van 1957 een
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mee om te trachten er eieren van te krijgen. Met een stukje

insectenturf werd ze in een inmaakfles gezet, waarin ze vijf dagen lang opgewekt rond¬
fladderde. Van eieren leggen was echter niets te bemerken.
Toen de vlinder dood was, onderzocht ik met een sterke loupe het stuk turf. Niets te
bespeuren van eieren ! Louter uit gemakzucht liet ik de turf in de fles en sloot deze uit
gewoonte af. Toevallig kreeg ik haar een week later weer in handen en zag toen tot mijn
verbazing, dat het er in wemelde van de jonge rupsjes ! Gelukkig was ik net op tijd. De
verdere kweek ging erg gemakkelijk met eik en wilg.
De vlinder had de eieren dus niet op, maar in de turf gelegd, als een surrogaat voor
de boomschorsnaden, waarin ze in de vrije natuur gedeponeerd worden.
W. J. Boer Leffef, Korte weg 53, Apeldoorn. (Med. R.I.V.O.N.).

