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5. 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 : 

P. F. WAHLBERG. Jakttagelser vid nägra Parasit hus- 

hâllning, 1842 (1843). 

idem. Teckningar ur Insekternas hwardags- 

lif, 1851. 

7. 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 Coleoptero- 

logen 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.). 
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Tephroctystia scabiosata Bkh. Twee ÇÇ op het Heliothis- 

heitje. (C.) 

ino statices L. Achter het hotel. (v.W ) 

Schovenhorst, Putten G., Mei 1929. 

J. Th. Oudemans. 

Eene met sluipwespen bezette rups, die toch 

een vlinder leverde* 

Er zijn, naar Dr. J. Th. OUDEMANS mij mededeelt, in 

de literatuur slechts weinige gevallen vermeld, dat eene door 

sluipwespen bezette rups, na door deze verlaten te zijn, 

toch nog een vlinder opleverde. Daarom achtte ik het 

niet van belang ontbloot, het volgende mede te deelen. 

De bij Oisterwijk gevonden en hierboven vermelde 

rups van Dendrolimas pini L., die mij door den heer 

SCHUIJT welwillend werd afgestaan, nadat hij ze van den 

vinder, één onzer Coleopterologen, had gekregen, leverde 

weldra een stuk of zes kleine, zwarte sluipwespjes, waaraan 

ik de vrijheid schonk (wat mij thans spijt!). Toch begon 

de rups drie dagen later - 26 juni - zich in te spinnen en 

ontwikkelde zich op 17 Juli tot een mooi, vrouwelijk exenv 

plaar van gewone grootte. 

Doetinchem, Mei 1929. H. COLDEWEY. 

C* D* Sherborn en de Acarologie* 

Nu ik, voor zoover in mijn vermogen was, de Acarologie 

tot en met 1804 doorgewerkt heb, vergeleek ik eens het 

Register op Deel II van mijn Kritisch Historisch 

Overzicht der Acarologie met SHERBORN’s Index 

Animalium, I, 1758—1800 (publ. 1902). 

SHERBORN’s oogmerk was, alle diernamen op te nemen, 

ook nomina nuda, maar geen gelijkluidende (homonieme). 

De bedoeling is duidelijk: bij het geven van een naam 

aan een vermoedelijk nog niet beschreven, of verkeerd 

benaamd dier, moet men weten, of de naam, dien men 

wenscht te geven, reeds vroeger vergeven werd. 


