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1933 B. o. a. Lohmander, l.c: 45, fig. 30 (1). 

Distribution: Transcaspia (1). 

Bollmania serrata (Lohmander). 

1931 Caspiopetalum s. Lohmander, l.c: 5, fig. 3. 

1933 B. s. Lohmander, l.c.: 47, fig. 42—44 (1). 

Distribution: Buchara ( 1 ). 

Bollmania nodifrons (Lohmander). 

1931 Caspiopetalum n. Lohmander, l.c.: 5, fig. 2. 

1933 B. n. Lohmander, l.c.: 49, fig. 22, 28—29, 45—47 (1). 

Distribution: Buchara ( 1 ). 

Bollmania kohalana (Attems). 

1936 Apatidea k. Attems, l.c.: 249, fig. 54—56 (1). 

Distribution: Punjab (1). 

Amsterdam, Zoologisch Museum, Afd. Entomologie, Zeeburgerdijk 21. 

Benno, P., Echte Wespen en aanverwante families. Vliesvleugelige Insecten — Hy- 

menoptera ; III. Angeldragers (Aculeaten) ; Wetenschappelijke Mededelingen Kon. Ned. Na- 

tuurhist. Vereniging No. 15, 15 blz., 32 fig., Dec. 1954; prijs f 1.45. 

In deze aflevering van de Mededelingen van de K.N.N.V., de tweede over Hymenoptera, 

worden de volgende families en subfamilies behandeld: Vespidae: Vespinae, Polistinae, 

Eumeninae; Tiphiidae: Tiphiinae, Methocinae, Myrmosinae; Mutillidae; Sapygidae; Chrysi- 

didae; Cleptidae. 

Van ieder van deze families, resp. subfamilies, worden determineertabellen gegeven voor 

de geslachten en ondergeslachten, die in Nederland voorkomen. Bij elk van deze groepen 

worden de Nederlandse soorten opgesomd, zodat een volledig overzicht verkregen wordt 

van de betreffende Nederlandse fauna. De tabellen zijn kort, maar duidelijk. De talrijke fi¬ 

guren zijn in de ware zin des woords een illustratie van ,de tabellen. Zij zijn over het alge¬ 

meen zeer goed, vooral de lijntekeningen. 

De tamelijk uitvoerige biologische opgaven bij ieder geslacht maken het mogelijk een 

goed overzicht te krijgen van de levenswijze van de verschillende groepen. 

Deze aflevering kan als goed geslaagd beschouwd worden en kan aan ieder, die iets meer 

over deze families wil weten, zeer zeker aanbevolen worden. 

Te bestellen bij de heer A. C. Hazevoet, Vogelenzangstraat 19i, Amsterdam-W., post¬ 

rekening 13028 ten name van de Administrateur van de K.N.N.V.-uitgaven. .— J. G. 

Betrem. 

Dagpauwoog als voedsel van Vliegenvanger. Op 15 Augustus 1954 zag ik, dat een 

Vliegenvanger zijn jong voerde met twee grote dagpauwogen. Na de eerste vlinder kreeg 

het jong vijf minuten rust. Deze twee grote vlinders werden door het jong, dat op een 

takje zat, met vleugel en al verzwolgen. Het dier was reeds vliegvlug, maar nog vrij donzig. 

De vleugels van de vlinder staken uit zijn bek. Ook nog een andere kleinere vlinder volgde 

dezelfde weg. , 

Twee jaar geleden vond ik de vleugels van de dagpauwogen bij tientallen in mijn tuin. 

De oude vogels zijn nl. wat handiger en laten uit ervaring de vleugels er af, doch het 

jong werkte ze vlot naar binnen. Blijkbaar heeft het een heel ruim keelgat. 

De Hoornaar heeft het gemakkelijker. Deze knipt als een ervaren chirurg met zijn „schaar“ 

in een paar seconden (!) direct de vleugels van de grote vlinders. Ik heb dit bijv. gezien 

bij atalanta’s in de tuin alhier. Hij sleept dan het lijf in de vlucht mee naar het nest. 

G. J. W. Kets, Rijksstraatweg D 44, Drempt, post Doesburg. 


