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N, quadri-oculata Thunk, a borer in the lawatan’ creeper (Ipomoea sp.) in 

the teak forests of Mid Java. An interesting peculiarity of some N. species is their 

method of pupation outside the creepers in the stem of the supporting tree, which 

may be slightly damaged by the excavation of the pupal cell (observation of 

Atkinson). 

(to be continued). 

Blaricum, Netherlands, Rotondeweg 2. 

Literatuur 

P. Benno, Bijen (Apoidea), vliesvleugelige insecten (Hymenoptera) IV, angeldragers 

(Aculeata) ; Wetenschappelijke Mededelingen no 18; uitgave Kon. Ned. Natuurhistorische 

Vereniging, Juni 1955. 

De wetenschappelijke mededelingen van de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging vol¬ 

gen elkander in korte tijd op. Nu is weer verschenen een bewerking van de Nederlandse 

wilde bijen van Pater Benno, een van de beste kenners hier in Nederland van deze groep. 

Na een korte inleiding, waarin o.a. de voornaamste algemene biologische gegevens worden 

vermeld over vliegtijd, bloembezoek, stuifmeelverzameling, nestbouw en dergelijke, volgt een 

overzicht van de Nederlandse bijengeslachten en een determineertabel. Deze is een nieuwe 

bewerking van een soortgelijke toen reeds uitstekende tabel van B. E. Bouwman, die inder¬ 

tijd in De Levende Natuur gepubliceerd is. Deze nieuwe tabel, die zo gemakkelijk moge¬ 

lijk is gehouden, is geïllustreerd met een 32-tal uitstekende figuren. Hierdoor zal het over 

het algemeen zelfs een beginneling niet moeilijk vallen de geslachtsnaam van een Neder¬ 

landse bij te vinden. Na deze tabel volgt een korte beschrijving van ieder geslacht, waarin 

ook de voornaamste biologische gegevens vrij uitvoerig worden vermeld. Daarna is apart een 

bijenkalender opgenomen. Hierin zijn de planten vermeld, waarop de bijen. vliegen, evenals 

de vliegtijden. Aan het eind vindt men een naamlijst van al onze bijen en een opgave van 

de belangrijkste literatuur. Verder vindt men in het boekje nog een zevental goede habitus- 

tekeningen van de heer W. F. Breurke. 
Ieder, die belangstelling heeft voor onze wilde bijen, kan deze nieuwe uitgave aanbevolen 

worden als een goede betrouwbare gids. — Betrem. 

Hurd, P. D., and Michener, C. D., The Megachiline Bees of California. Bull, of the 

Calif. Ins. Survey, Vol. 3, 1955, $ 3,50. 

In dit 247 pagina’s dikke deel, offset druk, worden 116 soorten besproken. Het werk is 

zeer rijk geïllustreerd en bevat zeer veel vindplaatsopgaven. Bij de meeste soorten is geen 

beschrijving gegeven, doch zijn de karakteristieke delen getekend, wel zijn alle soorten met 

de determineertabellen te vinden. — Kr. 

Quate, L. W., A revision of the Psychodidae (Diptera) in America North of Mexico, 

Univ. Calif. Publ. in Ent., vol. 10, pp. 103—273, 1955. 

Dit bijzonder fraai uitgevoerde werk bespreekt op uitvoerige wijze de N.-Amerikaanse 

motmugjes. 

Meer dan 100 zeer duidelijke tekeningen verluchten het werk. — Kr. 

Voedselplanten van Aglia tau L. Op 22 Juli 1955 vond ik een volwassen rups op eik. 

Flinke vraatsporen in de omgeving bewezen onomstotelijk, dat het dier daar geboren en 

■getogen wa^» Nergens in de omtrek was beuk of berk te bekennen, zodat we eik zonder 

twijfel aan het tau-menu kunnen toevoegen. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn. 


