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Moreover it is clear that not only the wintergeneration but also the summer 

generation can mate and oviposit in captivity. 

Samenvatting 

Het kweken van N y mp halts to L. en Aglais urticae L. met kunstmatige belich¬ 

ting. 

Volgens Fischer (1) is de kans slechts gering dat copulatie van N. io L. en A. 

urticae L. in gevangenschap gelukt, ook al geeft men zoveel buitenlucht en zon¬ 

licht als mogelijk is. 

Vroegere pogingen met N. io L. en Papilio memnon memnon L. met en zonder 

electrisch licht zijn mislukt. 

Poppen van de eerste zomergeneratie van N. io L. werden geplaatst in een 

lichtbak die verlicht was met 8 TL-buizen van 40 W/33 (z.g. „wit licht”). Twee¬ 

honderd poppen leverden ca. 10.000 eieren op. In 3 maanden hebben wij 4 

achtereenvolgende generaties met evenveel succes gekweekt, zodat de methode zich 

uitstekend schijnt te lenen voor massa-kweek. Ook voor A. urticae L. bleek de 

methode te voldoen. 
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Nieuwe vindplaats van Epirrhoë tristata L. Op 19 Augustus 1955 ving ik te Deventer 

op licht een zo goed als gaaf exemplaar van Ep. tristata. Ongetwijfeld is dit een nieuwe 

vindplaats voor deze Geometride in het Oosten van het land. 

W. Oord, Potterstraat 16, Deventer. 

Afdelingsvergaderingen. De afdeling Npord-Holland en Utrecht zal in dit winterseizoen 

nog vergaderen op 30 November, 25 Januari en 7 Maart, telkens om 8 uur ’s avonds in 

hotel Krasnapolsky. 

De afdeling Zuid-Holland zal nog vergaderen op 14 December en 8 Februari in hotel 

Terminus te Den Haag en op een nog nader vast te stellen datum in April te Leiden in 

het Rijks Museum van Natuurlijke Historie. 

De Afdelingssecretarissen. 

Döring, E., Zur Morphologie der Schmetterlingseier. 154 pagina’s, 58 ongekleurde 

en 3 gekleurde platen met 2645 figuren. Akademie-Verlag, Berlin W 8, Mohrenstrasse 39- 

1955. Prijs gebonden D.M. 33. 

In dit boek worden de eieren van 622 vlindersoorten afgebeeld en beschreven. Het is daar¬ 

door het uitvoerigste werk, dat nog toe over vlindereieren gepubliceerd is. Van elk ei wordt 

een figuur van boven- en zijaanzicht gegeven en een sterker vergrote afbeelding van de 

micropyle en van een stukje van de zijwand. Alle afgebeelde eieren zijn door middel van 

tabellen te determineren. Soms hebben naverwante soorten eieren, die veel op elkaar lijken, 

maar het komt ook voor, dat bij soorten, die tot hetzelfde geslacht behoren, belangrijke ver¬ 

schillen aangetroffen worden. 

De figuren zijn keurig getekend en laten duidelijk zien hoe sierlijk vaak de vlindereieren 

van vorm en structuur zijn. Een boek, dat stellig aanbevolen kan worden, ook al is het dan 

niet volledig. — Lpk. 


