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Summary 

Of the Latin word ’’virus” no plural form is known. It is most probable, however, that 

of ancient Romans would have used the form ”vira”. The plural form ” viren”. often used in 
the Netherlands language, should be rejected as a germanism. The Netherlands plural 

’’virussen” is not elegant, so it is proposed to choose ’’vira”, this being a grammatically 
justified word. 

Haarlem, Floraplein 9, Februari 1954. 

Korte mededelingen 

Naar de Biesbosch. Op de Wintervergadering is in principe besloten om dit jaar een tocht 

te maken naar de Brabantsche Biesbosch, waarbij de heer P. C. Heyligers, die dit interes¬ 

sante gebied goed kent, zijn medewerking zal verlenen. 

Gekozen moet worden uit de weekends 17/18 Juli, 31 Juli/l Aug., 14/15 en 28/29 Aug., 

waarbij de tijden van eb en vloed vermoedelijk wel zullen doen besluiten tot het eerste of 

derde weekend. 

Gaarne verneem ik reeds nu wie ervoor gevoelt mee te gaan. Natuurlijk worden vaste af¬ 

spraken pas later gemaakt. 

Men moet rekenen op weinig comfort, waterlaarzen, doelmatige kleding en eventueel een 

dekenzak. Electrisch licht is er niet; voor nachtvangsten zijn er vermoedelijk wel een paar 

petroleumvergassers. 

Wie is van plan om tot het punt van vertrek (b.v. Dordrecht) met de auto te gaan ? 

Haarlem, Floraplein 9. G. L. van Eyndhoven, Secretaris. 

Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera. Het dagvlinderdeel verscheen in 1936 

en is nu geheel verouderd, zowel wat de nomenclatuur als wat de systematiek betreft. Bo¬ 

vendien is het aantal gegevens sterk vermeerderd. Daarom was een geheel nieuwe bewerking 

van deze groep dringend nodig. 

Verschenen is nu het eerste Supplement, waarin de Hesperiidae, de Papilionidae en van de 

Pieridae de subfamilies der Dismorphiinae en der Pierinae behandeld worden. Te bestellen 

bij de Bibliotheek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O. Prijs voor leden f3.50, voor niet- 

leden f7. — . 

Late rupsen van Pieris brassicae L. Van de heer G. Houtman te Hoorn kreeg ik be¬ 

richt, dat in de omgeving van die stad nog op 23 December j.l. rupsen van het koolwitje 

op spruitkool zaten te eten. Een behoorlijk late datum, al is het geen record voor ons 

land. Zie Cat. Ned. Macrolep., Suppl. I, p. (62), waar een datum genoemd wordt, die 

ruim een week later ligt. — Lpk. 

Vroege Gymnoscelis pumilata Hb. De heer Bentinck berichtte me, dat op 26 Decem¬ 

ber j.l. een pumilata in zijn keuken te Amerongen rondvloog. Bij deze soort ligt de vlinder 

al in het najaar kant en klaar in de pop, waardoor het wel te verklaren is, dat de zeer 

zachte voorwinter hem veel te vroeg uit zijn tent lokte. — Lpk. 

Scoparia truncicolella Stainton. In Augustus 1951 was deze Pyralide buitengewoon tal¬ 

rijk op de „Hooge Veluwe”. Ik weet niet, of dit een bizonder verschijnsel is. De vlinders 

werden gedetermineerd door Dr A. Diakonoff. 

J. Kleinhout, Sinthenstraat 44, Deventer. 


