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Verslag van de 87e Wintervergadering 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De 87e Wintervergadering!) der Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden op Zondag 13 Februari 1955 in het Groothandelsgebouw te Rot¬ 

terdam, onder voorzitterschap van de President, Prof. Dr L. F. de Beaufort. 

Aanwezig waren: het Erelid Prof. Dr W. K. J. Roepke, het Lid van Verdienste Ir G. A. 

Graaf Bentinck, en de gewone Leden: Ir G. W. Ankersmit, P. Aukema, G. Bank Jr, Dr G. 

Barendrecht, Prof. Dr L. F. de Beaufort, Dr J. G. Betrem, Dr H. C. Blöte, H. C. Bolk, 

P. J. Brakman, Mr C. M. C. Brouerius van Nidek, P. Chrysanthus, R. H. Cobben, Dr A. 

Diakonoff, W. H. van Dulm, N. W. Elfferich, A. M. J. Evers, G. L. van Eyndhoven, F. 

C. J. Fischer, W. H. Gravestein, J. M. A. van Groenendael, S. van Heijnsbergen, G. Hout¬ 

man, C. A. W. Jeekel H. J. de Jongh, Dr W. J. Kabos, Mr I. A. Kaijadoe, D. van Kat¬ 

wijk, Dr P. Korringa, Dr G. Kruseman, H. Landsman, B. J. Lempke, M. A. Lieftinck, J. P. 

van Lith, J. A. W. Lucas, E. J. Nieuwenhuis-, M. P. Peerdeman, G. J. Slob, R. Straatman, 

Br. Theowald, Br. Virgilius, N. C. van der Vliet, A. Vlug, J. T. Wiebes, P. van der 

Wiel, Prof. Ir T. H. van Wisselingh, G. van der Zanden. 

De Voorzitter opent de vergadering met een welkom tot de aanwezigen. 

Als eerste punt is aan de orde. de vaststelling van de plaats waar de volgende 

Wintervergadering zal worden gehouden. Gekozen wordt Utrecht. 

Vervolgens moet worden vastgesteld waar de eerste Lentevergadering, waarop 

o.a. de huishoudelijke zaken zullen worden afgedaan, zal worden gehouden. Men 

kan zich verenigen met het voorstel van het Bestuur om hiervoor ’s-Hertogen- 

bosch te nemen. 

Hierna wordt overgegaan tot de wetenschappelijke mededelingen, waarbij de 

volgende Sprekers het woord voeren': 

*T. H. van Wisselingh : Bijzondere vangsten van Macrolepidoptera in 1954. 

*W. K. J. Roepke : Een spin in copal van Mieuw-Zeeland (Aran.). 

*J- G. Betrem : De systematische plaats van Formica congerens ab. thijssei Stärcke (Hym., 

Form.). 

*G. A. Bentinck : Vangsten van zeldzame Lepidoptera in 1954. 

*G. Kruseman : Vindplaatsen van Bombus magnus Vogt in de collectie van het Zoölogisch 

Museum te Amsterdam (Hym.). 

*D. van Katwijk : Interessante vangsten van Macrolepidoptera. 

*J. P. van Lith: Chrysis brevitarsis Thoms, en C hr y sis fulgida immaculata Buysson 

(Hym.). 

*G. Bank Jr : Over Hadena irregularis (Lep.). 

*G. L. van Eyndhoven : Pediculus schaffi on Chimpanzee in the Netherlands (Anopl.). 

H. C. Blote : Nieuwe aanwinsten voor de Hemiptera-fauna, verzameld op en bij de St. 

Pietersberg in 1950. Over het thans gedemonstreerde materiaal is een uit¬ 

voerige publicatie verschenen in Natuurhist. Maandblad Limburg, 1954, 43 

(12): 83—85. 
*G. van der Zanden : Aantekeningen over Hymenoptera 1. 

*W. H. Gravestein : Oecologische gegevens omtrent Nabis boops Schioedte (Hemiptera 
Heteroptera). 

U Nu de huishoudelijke vergadering naar het voorjaar is verplaatst, heeft het Bestuur 
besloten voor de eerste vergadering des jaars de naam „Wintervergadering” te handhaven 

en voor de tweede (huishoudelijke) de naam „Lentevergadering” in te voeren, 
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*W. J. Kabos : Fudcole acalyptrate Diptera. 

A. Diakonoff : Demonstratie van enige pas verschenen monographieën over Lepidoptera 
van de Verenigde Staten van Amerika. 

De met * gemerkte bijdragen zullen als afzonderlijke artikelen in de 
Entomologische Berichten verschijnen. 

Aangezien geen der aanwezigen verder het woord verlangt, wordt de ver¬ 

gadering hierna door de Voorzitter gesloten, onder dankzegging aan de Sprekers. 

Bijzondere vangsten van Macrolepidoptera in 1954 

door 

T. H. VAN WISSELINGH 

Zoals gebruikelijk heb ik op de 87e Wintervergadering een overzicht gegeven 

van de interessante vangsten van Macrolepidoptera in het jaar 1954. 

Dat jaar is, wat de weersomstandigheden betrof, wel uitzonderlijk geweest en 

ik denk, dat vrijwel iedereen het met mij eens zal zijn, wanneer ik het voor de 

vangst van Lepidoptera buitengewoon slecht noem. Het voorjaar was droog en 

koud, de zomer nat en koud, alleen in September en October was het weer iets 

beter. 

Uiteraard hebben de ongunstige weersomstandigheden invloed uitgeoefend op 

de resultaten van de vangst. De stroop heeft in voorjaar en zomer nagenoeg niets 

opgeleverd; in September en vooral in October was het aantal op de stroop ver¬ 

schijnende exemplaren soms groot tot zeer groot. De lichtvangst leverde in het 

voorjaar weinig, gedurende de zomer vrij veel en in het najaar wederom weinig 

op. Gedurende het gehele jaar bleef het aantal soorten dat gemiddeld per avond 

kwam beneden dat van voorgaande jaren en het aantal exemplaren belangrijk 

daar beneden. 

Niettegenstaande de ongunstige omstandigheden heeft het jaar 1954 toch een 

aantal belangwekkende vangsten opgeleverd, waarvan ik de belangrijkste wil ver¬ 

melden. 

In de Entomologische Berichten 15 ( 14): 297—299 van Februari 1955 gaf ik 

een overzicht van hetgeen ik tussen 15 Juli en 31 Augustus in Zuid-Limburg ben 

tegengekomen. Ik zal hier niet in herhaling vervallen en heb ermede volstaan de in 

dat artikel vermelde belangrijkste exemplaren ter bezichtiging te laten rondgaan. 

Ten aanzien van Plusia bractea F. wil ik nog opmerken, dat blijkens een re¬ 

cente publicatie van Warnecke in de Entomologische Zeitschrift bractea twee 

hoofdvlieggebieden heeft, een Zuidelijk in de Alpen in hoofdzaak tussen 1000 

en 1800 m. hoogte en een Noordelijk nl. N. Ierland, N. Engeland, Schotland, 

de Scandinavische landen, Finland en N. Rusland. 

Tussen deze twee gebieden wordt bractea met grote tussenpozen in een enkel 

exemplaar gevangen. Alle vermelde vindplaatsen liggen beoosten de lijn Slees- 

wijk, Hamburg, de Harz, Jena en bezuiden de lijn Jena—Trier. De vangst van 

bractea in Epen is derhalve zeer interessant. 

Aan mijn opgave over Zuid-Limburgse vangsten wil ik nog toevoegen Enargia 


