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"f" Dr. Eugen Wehrli 

Op 24 juni j.l. is ons Erelid Dr. E. Wehrli op 87-jarige leeftijd te München- 

stein in Zwitserland overleden. Wehrli, die van beroep oogarts was, had zich 

in de loop van de jaren opgewerkt tot een van de vermaardste Europese Geome- 

triden specialisten Na het overlijden van L. B. Prout was hij onbetwist de 

beste kenner van de palearctische Spanners. Hij bewerkte ook de tweede helft 

van het Geometriden-supplement van „Seitz”. Om zijn grote verdiensten voor de 

studie van deze vlinderfamilie werd hij dan ook tijdens het negende Internationale 

Entomologische Congres te Amsterdam in 1951 tot Erelid van de Nederlandsche 

Entomologische Vereeniging benoemd. 

Reeds enige jaren geleden had Wehrli zijn kostbare Geometriden-collectie, 

waaraan o.a. al het materiaal van de OßERTHÜR-collectie toegevoegd was, ver¬ 

kocht. Ongetwijfeld was hij toen door de bezwaren van zijn hoge leeftijd niet 

meer in staat er de vereiste zorg aan te besteden. Het materiaal berust thans in een 

van de Westduitse musea. 

Ik heb alleen enkele malen schriftelijk contact met Wehrli gehad. Hij bleek 

daarbij een correspondent, die niettegenstaande zijn ongetwijfeld sterk bezette 

tijd altijd bereid was te helpen zoveel hij kon. Met zijn overlijden is een rijk en 

welbesteed leven afgesloten. 

B. J. Lempke. 

Bijdrage tot de kennis van de Vlinderfauna in de Stichtse Heuvelrug 
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