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Fruhstorfer kende het Nederlandsch en gevoelde voor 

ons land en zijne kolonieën; Java heeft hij geheel bereisd 

Ook als medewerker der heeren NEERVOORT VAN DE POLL 

en Piepers, is hij ons goed bekend. 

Zijn naam zal ontsterfelijk zijn door de tallooze grootere 

en kleinere werken van zijne hand. Wat er ook op zijn 

persoon en zijn werk aan te merken moge zijn: er is een 
man weggegaan, die zéér moeilijk te vervangen zal zijn en 

die op een deel der lepidopterologie zijn stempel heeft gedrukt. 

R. 1. P. 

Leiden, 30 Mei 1922. R. VAN EECKE. 

Wat is Ptychopoda pteiearia (Lepid.)? 

In het vierde deel van SeïTZ, ,,Die Gross-Schmetterlinge 

der Erde (des Paläarktischen Faunengebietes)”, dat de Geo- 

metridae behandelt en bewerkt is door L. B. PROUT, vindt 

men op p. Ill van de inleiding het volgende: 

„Die Raupe der meisten Arten lebt an frischem Laub, 

„aber die Arten der Gattung Acidalia und einige ihrer 

„Verwandten ziehen dürre oder moderige Nahrung vor; 

„eine Art, Ptijchopoda pteiearia (zonder auteur) tut zu¬ 

weilen beträchtlichen Schaden in Blumenläden und 

„Herbariën.” 

Nu behoort het genus Ptrjchopoda, tot de Acidaliinae en 

omvat een aantal soorten, die in den ,,Catolog der Lepidop- 

teren des Palaearctischen Faunengebietes” van StAUDlNGER 

en Rebel aan het begin van het genus Acidalia gesteld zijn. 

Daar vindt men pteiearia echter niet vermeld, ja zij wordt 

in het geheele werk niet genoemd; hier vindt men dus geene 

nadere aanwijzing. Het merkwaardigste is echter, dat die 

naam in den Index van SEITZ (p. 472) niet anders voorkomt, 

dan alleen met verwijzing naar ons punt van uitgang, p. lil 

van de inleiding. Zij wordt dus in dit werk niet beschreven. 

Waar het nu bekend is, dat Ptijchopoda (Acidalia) her- 

bariata F. (SEITZ p. 123) juist dezelfde bijzondere leefwijze 

in bewaarplaatsen van gedroogde kruiden enz. voert, wat 

ook op p. 124 van Seits beschreven is („Scheint ausschliess¬ 

lich an dürren Pflanzen zu fressen, in Pflanzensammlungen, 
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an Kräuterlagern etc.”), doet zich onwillekeurig de vraag 

voor: is met Ptijchopoda ptelearia soms ook hetzelfde dier 

bedoeld, dat als Ptijchopoda (Acidalia) her ba riet ta F. bekend 

is; zoo niet, wat is het dan? 

Schovenhorst, Putten, Mei 1922. J. Th. OUDEMANS. 

Aanbod. 

Dr. K. W. VERHOEFF, Pasing bij München, Ohlostrasse 

11a, verzoekt mij het volgende aanbod ter kennis der leden 

der N. E. V. te brengen (alcohol-materiaal) : 

I. 750 Stück palaärctische Mijriapoden aus 300 Formen 

für 300 fl. holl. 

II. 400 Stück paläarctische hopoden (meist Terrestria) aus 

125 Formen für 125 fl. holl. 

III. 360 Stück süddeutsche Coleopteren-Larven aus 120 

Arten für 120 fl. holl. 

Die Collectionen I und II enthalten zahlreiche Beleg¬ 

stücke der vielen Nova welche von mir im Laufe von 30 

Jahren publicirt wurden ; auch sind in ihnen zahlreiche 

europäische und mediterrane Länder vertreten und bilden 

dieselben ein zoogeographisch Substrat 1. Ordnung. 

Die Collection 111 besteht aus Larven welche ich meistens 

durch Aufzucht gewonnen und dadurch ganz sichergestellt 

habe. 

Zur Ergänzung dieser Sammlungen könnte ich auch 

eine Serie mikroskopischer Balsam-Präparate zussammen- 

stellen, sowie eine Reihe meiner einschlägigen Publicationen. 

K. W. Verhoeff. 

Eerbeek, Juni 1922. Max Weber. 


