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hebben plaats gehad als sommige neodarwinisten hebben
gemeend en de selectie dus niet in zoo groote mate als vor¬
mende kracht werkzaam zijn geweest. Evenmin geloof ik, dat
ernstige onderzoekers bij het melanisme aan geleidelijk aan¬
passing aan de bestuiving door roet en rook hebben gedacht.
De bekende proeven van HARRISON betreffende melanisme
worden niet als bewijzen van vererving van verworven
eigenschappen beschouwd, wat trouwens deze auteur nu zelf
ook niet doet. Waar Federley scherp verschil maakt
tusschen zulke sterke chemische prikkels en minder beteekenende somatische inducties, en zelfs, wanneer bleek,
dat de laatste gelijkmuteerend op de kiemcellen zouden
kunnen werken, hierin nog geen bevestiging der Lamarckistische ideeën zou zien, schijnt hij toch te ver te gaan;
eveneens waar hij meent, dat de vlinders meestal te bonte
populaties vormen, om voor dergelijke proeven geschikt te
zijn. Het schijnt me toch wel mogelijk, hierbij van te
voren voldoende reine rassen te kweeken, om daarmede
proeven in dergelijke richting te doen
Amsterdam, Mei 1929-

J. C. H. DE MEIJERE.

Bibliographische Bijdrage.
Dezer dagen kreeg ik in handen een mij onbekende
Nederlandsche periodiek, die ook door Vosmaer 1898 niet
vermeld wordt.
Het zijn acht deelen onder den titel
„Blikken in het leven der Natuur”, uitgever G. T.
N. Suringar, Leeuwarden; deel I 1855 (dit deel is in mijn
serie in tweeden druk) tot deel VIII 1862. Op de latere
deelen staat, dat de redactie berust bij Prof. J. Bosscha,
Breda; Dr. R. S. Tjaden Modderman, Leijden;
Prof.
W. F. R. Suringar, Leijden; dus niet de eersten de besten.
De bedoeling van de serie was populariseering van de
kennis der natuur, een bedoeling gelijk aan die van het
reeds sinds 1852 verschijnend „Album der natuur”. Ver¬
moedelijk is de serie met deel acht afgesloten; dit deel
eindigt met een „Inhoud van al de jaargangen”.
De reden, dat ik in de Entomologische Berichten dit
periodiek releveer, is, dat er verscheidene entomologische
artikelen in staan, waarvan verschillende vrijwel vergeten
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zijn geraakt; zelfs F. P. C. Hoek in zijn Bibliographie der
fauna van Nederland, 1888, heeft slechts een der twee
voor zijn doel noodige artikelen uit deze serie gekend,
waarbij hem nog de bron onbekend was.
Ik laat hier de titels der entomologische artikelen volgen,
met enkele opmerkingen.
1.

CLAAS MULDER. Het schuimbeestje en de koekoek.
Dl. II, Stuk 2, pp. 47-94. 1856. Deze aflevering is ver¬
moedelijk reeds in 1855 verschenen, tenminste de onderteekening vermeldt Nov.1855; ook HOEK, die waarschijnlijk
een separaat zag, noemt als jaartal 1855.

2. CLAAS MULDER. Een houtwesp als spook of kwade
geest. Dl. II, Stuk 5, pp. 225-232. 1856.
In dit stukje bevestigt MULDER de opmerking van
HOUTTUYN, die tegenover DE Geer volhoudt, dat
Sirex gigas in Nederland (Gelderland) voorkomt. Hij
noemt geen bepaalde vondst, maar zegt: „en wij zouden
er bepaalde vindplaatsen bij kunnen voegen”.
3. In dezelfde aflevering, pp. 233-238, komt nog een
artikel van CLAAS MULDER voor over „Steelzucht van
dieren”, waarin hij het heeft over de gewoonte van
insecten-etende vogels om insecten, die te groot zijn
om ineens door te slikken, eerst heen en weer te slepen
om ze aldus te verkleinen, voor zij ingeslikt worden.
4.

W. F. R. SURINGAR. Het instinct der dieren naar het
Hoogduitsch van BERNSTEIN.
Dl. II, Stuk 6, pp.
239-281. 1856.
Dit artikel wordt verdeeld in de volgende afdeelingen:
a. Natuurdrift en verstand.
b. Kunstdrift. Zucht tot gezellig leven.
c. Gezellig leven der insecten.
d. De huishouding der bijen.
e. Het gezellig leven der mieren
f. Het gezellig leven der termiten.
g. Besluit.
Hoe de titel van het oorspronkelijke stuk van BERNSTEIN
is, is mij onbekend; het wordt in den nieuwen „Index
litteraturae entomologicae” niet vermeld.
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Dr. Cl. MULDER. Een woordje over het vliegen en
de vleugels, met figuren. Dl. III. 1857. pp. 49-89. Van
pag. 77 tot 89 worden de insecten behandeld.

6. j. VAN DER HOEVEN. Schetsen uit het dagelijks leven
der insekten. Uit het Zweedsch van P. F. WAHLBERG.
Dl. IV, 1858. pp. 129-144.
De oorspronkelijke titels luiden :

7.

P. F. WAHLBERG.

Jakttagelser vid nägra Parasit hushâllning, 1842 (1843).

idem.

Teckningar ur Insekternas hwardagslif, 1851.

Dr. T. C. WINKLER. De vogels in betrekking tot de
schadelijke insekten. Vrij bewerkt naar TSCHUDI. Dl. V,
1859. pp. 97-132.
Van het oorspronkelijke stuk van VON TSCHUDI vermeldt
de Index litteraturae entomologicae alleen de 3e Auflage
van 1858.
Amsterdam, 12 Mei 1929.

D. MAC GlLLAVRY.

Lepidoptera* waargenomen te Oisterwijk*
Nadat in No. 161 der Ent. Ber., Deel VII, pag. 317, de
Macrolepidoptera opgesomd waren, die gedurende de ex¬
cursies van leden der Ned. Ent. Ver. op 20 tot en met
24 Juni 1924 te Oisterwijk werden waargenomen, gewerden
mij nog enkele aanvullingen, en wel van de Heeren
COLDEWEIJ en VAN WlSSELlNGH. Ik zal deze aanvullingen,
hier in systematische volgorde opsommen.

Epinephele jurtina L. (van Wisselingh).
Malacosoma castrensis L. Rupsen

op

het

Heliothis-

heitje. (v.W.).

Dendrolimus pini L. Volwassen rups. Door Coleopterologen gevonden en in het bezit geraakt van den Heer
Coldewey. Zie zijne merkwaardige aanteekening daarover
hieronder.
Acidalia straminata Tr. Op het Heliothis-heitje (v.W.).

