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the Netherlands, half of them are caused by the cuckoo-spit, Philaenus spumarius. 

In the introduction the question is discussed whether those morphological alter¬ 

ations may be called galls which are caused by growth-substances, such as used for 

destroying weeds and besides those virescences of flowers and those witches’ 

brooms which develop on plants infected by viruses. 

The author arrives at the conclusion that these alterations may not be classified 

as galls. 
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Agrotis ypsilon Hufn. Drie jaar hebben we door middel van het trekvlinderonderzoek 

nu wat meer aandacht aan deze soort kunnen besteden en het blijkt, dat dit beslist de 

moeite waard is. Dat ypsilon een trekker is, staat vast. Maar dat de zaak zo eenvoudig is 

als bij de Atalanta en de Oranje Luoernevlinder, geloof ik niet. Als in zoveel gevallen 

blijkt ook deze soort een speciale studie meer dan waard. In afwachting van een enthousiast 

lepidopteroloog, die deze taak op zich neemt, moeten we in elk geval zoveel mogelijk 

gegevens bijeen zien te brengen. Op de nieuwe druk van de trekvlinderkaarten komt ook 

ypsilon voor, zodat de kans, dat de soort vergeten wordt, veel kleiner is. Geef bij de 

vangsten van juli en vroeger vooral aan, in welke toestand de dieren verkeerden wat hun 

uiterlijk betreft. — Lpk. 

Te koop. Boeken (grotendeels over Rhopalocera) uit de nalatenschap van Prof. Dr. 
L. J. Toxopeus. Lijst met titels en prijzen ter inzage op de Bibliotheek. 

Cosymbia porata L. (Lep., Geom.). Op 26 juli 1957 ving ik te Odoorn een licht oker¬ 

geel $ van deze soort. Het was vrijwel ongetekend, slechts vage aanduidingen van de 

normale porata-tekening waren te zien. Ik wist er dan ook geen raad mee, maar de heer 

Lempke determineerde het als f. flava Bretschneider, die nog niet eerder uit ons land 

vermeld was. 
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