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Third longitudinal vein with an oblique appendix protruding into the sub-apical 

cell. Squamae and halteres white. 

Holotype male: Ifar (near Hollandia), Dutch New Guinea, Dec. 1957, G. den 

Hoed coll. 

The type-specimens of the described species are in the collection of the author. 

Baarn, Cantonlaan 1. 

Eugraphe subrosea Stephens, nieuw voor de Nederlandse fauna 

door 

P. H. VAN DE POL 

In het gevangen materiaal, afkomstig uit een 

in Noordlaren (prov. Groningen) opgestelde 

vanglamp, bevond zich verleden jaar een Agro- 

tide, die ik niet bij een mij bekende soort kon 

onderbrengen. De heer Lempke aan wie ik 

het tamelijk afgevlogen dier deed toekomen, 

vermoedde dat sprake was van Eugraphe sub¬ 

rosea Steph., welk vermoeden bevestigd werd 

door de determinatie van de heer Warnecke 

te Hamburg. Beide heren dank ik hierbij voor 

de gedane moeite. 

In de literatuur vermeldt Warnecke met 

betrekking tot deze soort het volgende: In 

1923 is E. subrosea in Noord-Duitsland ont¬ 

dekt. Sindsdien is gebleken, dat het dier in de 

meeste venen aldaar voorkomt en in sommige 

jaren zelfs niet zeldzaam is. De vlinders vliegen vanaf midden juli. De hoofd- 

vliegtijd valt in augustus. De rupsen zijn tamelijk polyfaag en leven o.a. op 

struik- en lavendelheide. 

Naarmate meer materiaal van deze soort was verzameld, bleek dat zij sterk 

variabel was. De in Engeland beschreven nominaatvorm is zwak roodbruin van 

kleur. In Noord-Duitsland blijkt deze vorm eveneens voor te komen. Daarnaast 

worden aldaar ook gevangen o.a. overgangsvormen tussen de roodbruine nomi¬ 

naatvorm en de in Rusland voorkomende grijsblauwe vorm subcaerulea Stgr. Het 

blijkt, dat in Oost-Azië en Rusland met inbegrip van de vroegere Baltische landen 

uitsluitend deze en niet de nominaatvorm aanwezig is. In Zweden daarentegen 

komen behalve subcaerulea ook de nominaatvorm en overgangsvormen voor. 

Uit het voorgaande blijkt een interessante geografische variabiliteit; de kleur 

van de soort wordt van west naar oost steeds meer grijsblauw. 

Het op i9.VIII.i958 in Noordlaren gevangen dier is te af gevlogen om met 

zekerheid te kunnen vaststellen tot welke vorm het behoort. Waarschijnlijk is 

sprake van een overgangsvorm tussen de Engelse nominaatvorm en de grijsblauwe 

Oosteuropese subcaerulea. Dit is in overeenstemming met hetgeen is vermeld over 

Eugraphe subrosea Steph. Boven: 
$ Noordlaren (prov. Groningen), 

19.Vni.1958. Onder: $ Lechts 

(Estland), f. subcaerulea Stgr. 
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de dieren, die in het aangrenzende Duitse gebied worden gevangen en die, althans 

voor een deel, eveneens tot deze overgangsvorm behoren. 

De geografische verbreiding en de levenswijze van deze soort in aanmerking 

genomen, is het niet onmogelijk, dat zij op meer plaatsen in het noorden van 

ons land voorkomt. 

Summary 

On August 19th 1958 the first Dutch specimen of Eu graphe subrosea Stephens 

was taken at Noordlaren, prov. of Groningen. It is rather worn so that it is not 

possible to determine the colour form with certainty, but probably it is intermedi¬ 

ate between the reddish nominate form and the f. subcaerulea from eastern 

F.urope. 
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Bennekom, Hullenberglaan 7. 

Het ongewenste als opgave. Uitgave: Service, Den Haag. 

„Soms moeten wij stilstaan. De tekenen van uiterlijke voortbeweging dienen wij prijs te 

geven, ongeacht de glimlach van medelijden of de verbaasde blikken die ons bereiken van 

hen die het woord paardekracht slechts als P.K. durven kennen. Te gemakkelijk immers 

vergeten wij dat dit stilstaan, dat tientallen guldens per uur kost volgens de maatstaf der 

economen, dat deze kostbare stilstand geen luxe is, maar basis”. 

Met deze woorden begint de psychiater Fentener van Vlissingen de eerste bijdrage in 

de bundel „Het ongewenste als opgave”. Met hem schrijven A. de Froe, J. Kok, P. A. 

van der Laan en M. Picard hun deel in dit voortreffelijke boekje, dat uit christelijke 

overtuiging samengesteld, voor iedereen een waardevolle bijdrage kan zijn voor de vorming 

van zijn oordeel over de wereld waarin wij, hier en nu, leven. De waarschuwing die 

hierboven geciteerd wordt, geldt voor iedereen, welke ook zijn werkkring is, waarheen ook 

zijn belangstelling gaat, wat ook hem ter harte gaat. 

Het deel van van der Laan heet „Twee benaderingswijzen, ook bij de insektenbestrij- 

ding”. Hierin wordt gesproken over het probleem van de Insektenplagen in de landbouw 

en de betekenis van insekten als overbrengers van ziekten, terwijl een heldere uiteenzetting 

wordt gegeven van de tegenstelling tussen technische en biologische insektenbestrijding. 

Het is een goed geschreven stuk, dat door elke entomoloog met vrucht gelezen kan 

worden. Maar de grote betekenis krijgt dit stuk in het verband van het geheel. Daarmee 

wordt het probleem, dat de bioloog belangrijk vindt, in zijn juiste verhouding tot andere 

problemen weergegeven, en de grote betekenis van dit aspect der menselijke activiteit voor 

de mens als totaliteit in het licht gesteld. 

Wij mogen dankbaar zijn dat dit stuk van Van der Laan op deze plaats is gepubliceerd. 

Hij en de andere auteurs hebben met de samenstelling van dit boekje een belangrijk werk 

verricht. — D. J. Kuenen. 


