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Eenige correcties in en aanvullingen tot de 

Eerste Bijdrage tot de Kennis der Neder- 

landsche Thysanoptera* 

(Natuurk. Verhand. Holl. Mij. der Wetensch. 3de verz. deel IX). 

Op pagina 7 staat, dat de Terebrantia drie paar stig¬ 

mata bezitten. Dit moet in vier paar veranderd worden, 

daarliet metathorakale paar, dat zéér klein is, door mijniet 

werd opgemerkt. 

Op pagina 27 is te lezen, dat Limothrips cerealiiim (Halid.) 

niet in Oostenrijk-Hongarije gevonden is. Van Dr. H. 

PRIESNER vernam ik, dat hij één exemplaar op tarwe gesleept 

heeft bij Weenen. Deze soort zou op of met zaad uit 

Holland of Engeland aldaar geïmporteerd zijn. Dr. PRIESNER 

is de meening toegedaan, dai L. cerealium uit Amerika naar 

Europa is gevoerd. Dit kan ik zonder meer niet aannemen. 

Op pag. 51, 11de zin van onder, staat negende sterniet 

i. p. V. negende terg iet. 

Liothrips vaneeckei PRIESNER is thans door den auteur 

zelf ook in Oostenrijk gevonden (pag. 80). 

Op pag 99 moeten de kenmerken voor de genera 
Platythrips Uz. en Stenothrips Uz. veranderd worden, daar 

er thans ook macroptere individuen gevonden zijn. Door 

te halen dus: „zonder vleugels en ocellen” en op de volgende 

regel: „met vleugels en ocellen”. Op dezelfde bladzijde, 

4de regel van onder, bij te voegen achter: „Het voorste 

paar femora zonder tanden”— bij het wijfje; mannetje mèt 

of zonder tand. 

Op pagina 98 onderaan is de naam Pachythrips Uz. te 

vervangen door Tmetothrips Serv. 

Op pagina 102 moet alles, wat achter c3 staat, onder a- 

gebracht worden. 

Op pagina 104 kunnen de soorten L. vaneeckei Pr. en 

L. bagnalli Karny beter onderscheiden worden aan de an¬ 

tennen. Deze zijn bij vaneeckei geel en korter, daar het 

3de en 4de lid korter zijn dan bij bagnalli. 

Na Haiiday is Uzel de eerste geweest, die Taeniothrips 

ericae (Halid.) teruggevonden heeft en haar onder den naam 

Oxythrips parviceps beschreven heeft. Dr. PRIESNER vond, 
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dat Thrips piceicornis Reut. eveneens een synoniem is. Zie 

pag. 115. 

Het mannetje van Thrips linaria Uz. is door SCHILLE 

gevonden en beschreven in: Ent. Zeitschr. Frankfurt 1912 

(pag. 123). 
Leiden, 4 Nov. 1922. R. VAN EECKE. 

Eenige opmerkingen over het dooden van 

insecten* 
In den laatsten tijd is voor het dooden van insecten 

de azijnaether zeer op den voorgrond getreden. Zelf heb 

ik het middel ook veel gebruikt en de voordeelen, voornamelijk 

bestaande in het lang slap blijven der objecten, leeren 

waardeeren. Toch zijn er bezwaren aan de methode 

verbonden, die echter deels te ontgaan zijn. Een der bezwaren 

is, dat men, om het contact der dieren te vermijden, in de 

flesch een of andere stof doet, b.v. gezeefde houtstukjes, 

kurkmeel, houtwol, filtreerpapier of iets dergelijks. Wil 

men vindplaatsverwisseling voorkomen, dan is het absoluut 

noodzakelijk, dit materiaal nooit tweemaal te gebruiken, 

maar steeds te vernieuwen. Vandaar dat houtwol of filtreer¬ 

papier de voorkeur verdient. Nadeel van het laatste is, 

dat het vezelt, maar daarvoor ontving ik van den heer 

Reclaire den raad, het niet vezelend filtreerpapier te 

gebruiken, dat de fotograaf voor het drogen der negatieven 

gebruikt en zag ik het hem met succes toepassen. 

Een ander bezwaar, dat bij het denzelfden dag uitzoeken 

van de vangst niet zoo zwaar weegt, is, dat bij wat langer 

verblijf in de vangflesch de dieren, vooral de weeke en 

kleine objecten, gaan kleven en licht beschadigd worden. 

Houtblokjes, als zijnde het zwaarst, zijn daarbij het minst 

gewenscht. Hoe meer men allerlei dieren, ook van verschil¬ 

lende orden en van verschillende grootte en hardheid, ver¬ 

zamelt, des te meer geeft de azijnaether mij persoonlijk reden 

tot klagen. Vandaar dat ik gewoonlijk, naast de azijnaether- 

flesch voor Trichoptera, Near optera, Rhynchota, Coleoptera 

met harige of schubbige bekleeding, toch een spiritusflesch 

bij mij heb voor het meerendeel der Coleoptera en vele 

Rhynchota. 


