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grey band, central area again brownish, outer area pale grey; basal and central
area bordered by distinct transverse lines.
I mounted the genitalia of this male, though I had not the slightest doubt about
its identity; it proved to be a revayana form.
In conclusion I wish to thank Dr. L. Kovâcs of the Hungarian Natural History
Museum at Budapest for the loan of a number of his paratypes.
Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12III.

Brouwer, F. I., Leven en werken van E. Heimans. Dissertatie, uitgegeven door J. B.
Wolters, Groningen. 1958. Prijs gebonden f 16,50.
Hoewel de inhoud van dit werk niet van entomologische aard is, kan ik niet nalaten er
althans kort de aandacht op te vestigen. Heimans en zijn medewerkers toch hebben door
hun publicaties een enorme invloed ten goede uitgeoefend in ons land op de bestudering
van de natuur en vanzelfsprekend heeft ook de entomologie daarvan geprofiteerd.
De schrijver heeft ongetwijfeld een belangrijk werk verricht door alle gegevens, die maar
enigszins te achterhalen waren over Heimans en zijn werk, bijeen te brengen nu het nog
kon. En zo is het boek een interessante bijdrage geworden tot de geschiedenis van een
periode van ontwakende belangstelling voor de natuurstudie, die omstreeks 60 jaar geleden
aanving.
Het werk telt 402 bladzijden en is uitstekend geïllustreerd. — Lpk.
Linneana Belgica. In België verscheen een nieuw entomologisch tijdschrift, waarvan het
eerste nummer 1 maart 1958 gepubliceerd werd. Als ,doel wordt aangegeven de studie van
de entomologie van West- en Midden-Europa, in het biezonder die van België en de omrin¬
gende landen. Vooral voor lepidopterologen lijkt het tijdschrift me heel belangrijk. De twee
nu verschenen nummers bevatten tal van mededelingen over de Belgische vlinderfauna, die
voor een juiste interpretatie van de gegevens van onze eigen fauna natuurlijk onontbeerlijk
zijn. In het mei-nummer beschrijft van Schepdael een ab ovo kweek van Maculinea teleius
Brgstr. (euphemus Hb.), de eerste publicatie van een geheel gelukte kweek.
De abonnementsprijs bedraagt 150 B. fr. per jaar, terwijl het secretariaat berust bij de
heer J. van Schepdael, 23 Rue Albert, Hal. — Lpk.
Trek van Distelvlinders. Toen ik op 2 juni j.l. aan een waai bij de Eem zat te vissen,
jakkerden voortdurend Distelvlinders voorbij. Het was een warme broeierige dag. Op zeker
ogenblik dreef het onweer ons naar de enige boerderij ter plaatse. Op het erf vlogen de
Distelvlinders elkaar onstuimig achterna. Er waren daar 25 exemplaren. Later, tegen de
avond, zonden de dieren zich op ,de dijken, een bekende gewoonte van ze. In totaal zag ik
die dag 71 car duts en 1 Atalanta. Als ik nog een groter stuk van de dijken had ge¬
ïnspecteerd, zou het cijfer aanmerkelijk hoger zijn geweest.
Natuurlijk ben ik zeer benieuwd, of ook anderen iets van deze trek gezien hebben. Ik
heb zelf nog nooit zo’n aantal Distelvlinders op trek waargenomen.
Rinke Tolman, Parklaan 41, Soest-Z.
[In Ent. Z. Frankfurt 68 : 144 (1958) wordt gemeld, dat sinds 9 mei tamelijk sterke
vluchten van V. cardui door Zuid-Duitsland noordwaarts vlogen. In Zwitserland zijn op¬
vallend veel vroege trekkers waargenomen (diverse artikelen in Mitt. ent. Ges. Basel, N.F.
8 (3), 1958). Het ziet er naar uit, dat 1958 een interessant trekvlinderjaar wordt ! — Lpk.}
Bibliotheek. Wij ontvingen de Insectentabel geschreven door Els van Damme en Kees
Naaktgeboren en uitgegeven door de C.J.N.
Deze gestencilde publicatie van 30 bladzijden geeft een inleiding tot de entomologie en
een zeer bruikbare determineertabel op de orden en onderorden der insecten. — Kr.

