
366 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 

Verder heeft arabiese gom de onaangename eigenschap, 

om na enige tijd donkerbruin te worden ; ook ontwikkelt 

zich, tenminste hier in de tropen, bij vochtig weer wel 

eens schimmel op de gom. 
Verleden jaar maakte de bekende myrmecoloog W. C. 

CRAWLEY, mij op een veel beter plakmiddel opmerkzaam, 

il.I. Traganthgom. 
Hiervan lost men enige stukjes in kokend water op 

en voegt daarbij een paar druppels arabiese gom. Tegen 

schimmelvorming op de voorraad oplossing werd mij 

opgegeven een minimale hoeveelheid karbolzuur toe te 

voegen. Daar ik vroeger wel eens had waargenomen, 

dat zelfs sporen karbolzuur bij tere insekten verkleuring 

veroorzaken, verving ik deze met goed succes door tymol. 

Een heel klein stukje daarvan, tot poeder gewreven en 

door de opgeloste traganthgom geroerd, is voldoende. 

Het aangegeven middel, dat ik nu bijna sedert een jaar 

tot mijn grote voldoening gebruik, heeft de volgende 

voordeelen : 
Het loslaten van de insekten komt niet meer voor, nóch 

bij droog, nóch bij vochtig weer. Bij de per post ver¬ 

zonden verzamelingen is, voor zover ik weet, niets los 

geraakt. Traganthgom droogt kleurloos op en wordt op 

de duur niet donker, terwijl ik van schimmelvorming 

niets meer gemerkt heb. Ik kan dan ook mijn kollega- 

insektenverzamelaars het middel ten zeerste aanbevelen. 

Fort de Koek (Sumatra). EDW. JACOBSON. 

Vlindereieren, op een zeer abnormale plaats 
afgezet* 

Dat vlinderwijfjes hare eieren soms afzetten op andere 

planten, dan die, welke gewoonlijk de voedselplant der 

rups vormen, is bekend (Zie o.a. Entomol. Berichten No. 106). 

In den herfst van ’t vorig jaar kon ik echter iets waar¬ 

nemen, dat nog sterker van den gewonen gang afweek. 

Ik zag n.l. een vlinder vlak onder een sterke booglamp 

zitten. Toen ik er bijklom, bleek het een $ exemplaar 

van Ennomos autumnaria Wernb. te zijn, dat bezig was 

op het hout van den paal hare eitjes af te zetten. Enkele 

tientallen had ze reeds op ’t hout gedeponeerd; thuis in 
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een doos geplaatst, zette ze na eenigen tijd haar bedrijf rustig 

voort. Zou het dier door het licht verblind zijn geweest 

en den paal voor een iep hebben gehouden ? 

Herwen bij Lobith._ L. H. SCHÖLTEN. 

Een tweede generatie van Smerinthus populi L« ? 

In No. 113 van de Ent. Berichten verzoekt Dr. J. Th. 

OüDEMANS, met het oog op de mogelijkheid van eene 2e 

generatie bij Smerinthus populi, den lezers dezer Berichten, 

om mededeeling hunner waarnemingen in verband hiermee. 

Daarom wil ik hier melding maken van de vangst van 

een exemplaar van genoemden vlinder op 12 Aug. 1922 

(op licht). Of het werkelijk eene 2e generatie vertegen¬ 

woordigt, dan wel een achterblijver der gewone, enkelvoudige 

generatie is, zal moeilijk uit te maken zijn. De vlinders 

zijn bij mij evenwel nooit zoo laat uit de pop gekomen. 

Herwen bij Lobith. L. H. SCHÖLTEN. 

Vrouwelijke vlinders op kunstlicht afkomend« 

In een aldus getiteld stukje verzoekt Dr.J.Th. OÜDEMANS 

in No. 77 der Entomologische Berichten om mededeeling 

van soortgelijke waarnemingen. In verband hiermee kan 

ik vermelden, dat op 5 Mei 1923, na een zeer warmen 

dag, ’s avonds pl.m. 9 uur twee vrouwelijke vlinders van 

Macrothylacia rubi L. mijn kamer kwamen binnenvliegen. 

Een van deze dieren, die nog volkomen gaaf waren, had 

in elk geval gepaard, daar ik uit enkele eitjes er van 

rupsjes kreeg, Verder heb ik hier in de streek noch 

rupsen, noch vlinders dezer soort aangetroffen. 

Herwen bij Lobith. L H. SCHÖLTEN. 

Boekaankondiging« 

De Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche 
Coleoptera, door Jhr« Dr« Ed« Everts* 

Coleoptera Neerlandica. Nieuwe Naamlijst der in Nederland 
en het omliggend gebied voorkomende Schildvleugelige 

Insecten, door Jhr. Ed. Everts, Phil. Dr. 
Zutphen, W. J. Thieme & Cie., 1925. 

In 1898 en 1903 versehenen de twee lijvige boekdeelen 

van de hand van Dr. EVERTS, den Nederlandschen Coleo- 


