
MEDEDELINGEN 19 

solutus MdL., een soort welke bekend is van Centraal-Europa, Skandinavië, Fin¬ 

land en Spanje. In ons land waren reeds in 1930 door Mej. A. P. C. de Vos 

een zestal plaatsen vermeld, waar zij de larven (kokerjuffers) had verzameld. 

Imagines waren evenwel in ons land nog nooit waargenomen en dit $ was dus 

de eerste in Nederland bekende adultus. 

Voor zover het verzamelde materiaal van kevers, wantsen en andere insecten 

daartoe nog aanleiding geeft, zullen wij daarover op toekomstige bijeenkomsten 

of in de Entomologische Berichten ongetwijfeld nog nader horen. 

Tijdens de bijeenkomst werd een korte vergadering gehouden, waarbij voor de 

excursie van 1958 de Piasmolen bij Mook werd gekozen. 

Amsterdam-O., Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21. 

Mededeling van het Bestuur 

Gezien de zeer sterk gestegen portokosten heeft het Bestuur besloten met ingang 

van 1 januari 1958 het uitleenporto van de Bibliotheek evenals vroeger aan de 

leners in rekening te brengen. De Secretaris. 

Apatele euphorbiae F. Op een 

van zijn speurtochten in Drente zag 

mijn zoon bij Ruinen twee vlinders 

in ruststand op een paaltje van ruw 

berkehout zitten, waarvan hij bij¬ 

gaande foto maakte. Hij nam de 

dieren echter niet mee, omdat hij in 

de mening verkeerde met Apatele 

wegacephala F. te doen te hebben. 

Hoewel ik de dieren zo van de 

foto niet met zekerheid kon deter¬ 

mineren, zag ik toch wel dadelijk, 

dat het deze soort niet was. Daar¬ 

om vroeg ik hem nog cens naar 

deze vlinders uit te kijken. Tot zijn 

grote verrassing vond hij toen op 

hetzelfde paaltje weer een exem¬ 

plaar van de gefotografeerde soort, 

die nu als Apatele euphorbiae ge¬ 

determineerd kon worden. 

G. S. A. VAN DER MeULEN, 

van Breestraat 170, Amsterdam-Z. 1. 

Thera juniperata Hb. Op 19 oktober 1957 werd een exemplaar van deze spanner te 

Middenmeer in de Wieringermeerpolder op een lantaren gevangen. 

G. Houtman, Draaf singel 36, Hoorn. 

Vangnet voor kleine insecten. In Buil. Brookl. ent. Soc. 52 : 95 beschrijft G. B. Riley 

een net voor het vangen van kleine insecten, zoals Thrips en bladvlooien. -— Kr. 


