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Varia Hntomologica III.

De verschijning van de „Zoological Record, vol. LU,

1915
”

geeft mij aanleiding tot het samenstellen eener derde

reeks Varia. Wij zijn met de „Record” nu wel drie

jaren ten achter, doch de publicatie van dl. Lil is een

duidelijk teeken van den wederopbloei der internationale

entomologische communicatie.

Gedurende het incubatietijdperk van deze laatste tengevolge

van den wereldoorlog zijn verscheidene bekende entomologen,

die min of meer met onze Vereeniging in verband stonden,

overleden. Zoo moet Prof. Dr. GEORG VON Seidlitz te Irschen-

hausen bij Ebenhausen (Oberbayern) genoemd worden, sedert

1905 correspondeerend lid onzer Vereeniging. Eene uitvoerige

levensbeschrijving staat in het ,,D eutsch Ent. Zeit-

s c h r.” 1918, pag. 191, afgedrukt. Merkwaardig, dat ook

deze hoogstaande, werkzame entomoloog „knutselde”
;

hij

werkte aan een uitneembare boot en aan een nieuw vlieg-

toestel — Te betreuren is ook de dood van Prof. Dr. L.
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COURVOISIER te Bazel, die in het bijzonder een Lycaeniden-

kenner was en vooral in de z.g. riekschubben der vlinders

werkte. In ons Tijdschrift zijn eenige publicaties van

zijn hand te vinden. — Dan is ook overleden de bekende

Engelsche entomoloog Frederic du Cane Godman, F.R.S.

te Londen, sedert 1893 Ecrelid onzer Vereeniging. Zijn

naam is aan de „Biologica Centrali-A mericana”
eeuwig verbonden. — Verder zijn overleden : Dr. FRANÇOIS

Klapalek, voorzitter der Boheemsche Entomologische Ver-

eeniging, sinds 1904 een kenner der Trichoptera
;

Prof. Dr.

F. A. GOELDI, gewezen directeur van het „Museum
G o e 1 d i” te Para in Brazilië, met welk Museum onze

Vereeniging nog steeds in ruilrelatie staat. — Deze „série

maccabre” is te vervolgen, doch dat zou te ver voeren.

Al deze hoogstaande entomologen hebben vóór het wereld-

gebeuren elkaar in hun streven op entomologisch gebied

geholpen
;

velen waren entomologische vrienden ! Zouden

de overlevenden nu ineens zóó veranderd zijn, dat noodig

is : ,,l’expulsion de tous ses membres allemands ou austro-

hongrois sans exception et de 11e plus entretenir aucune

relation avec les entomologistes des empires centraux et de

ne plus faire avec eux aucun échange de publications ?”

De geciteerde regels zijn uit een schrijven van 18 Febr. 1 . 1 .

der Belgische Entomologische Vereeniging aan de zuster-

vereniging te Parijs. Ik hoop in de volgende Varia reeds

te kunnen melden, dat men bij onze buren van dit besluit

teruggekomen is ! Heil, de Zoological Record!
Rondsnuffelend in de laatst verschenen entomologische

lectuur, valt mij eene uitgebreide publicatie op over Les
Fourmis de France et de Belgique par J. BONDROIT

(Ann. Soc. ent. de Fr., vol. LXXXVII, 1918). Onze

myrmecophilen zullen dit werk wel betasten. Paul SCHULZE

te Berlijn geeft eene beschrijving van Ein einfacher
H i 1 f s a p p a r a t für die Untersuchung von In-

sekten bei stärkeren Verg rösser un gen (Deutsch.

Ent. Zeitschr. 1918, p. 145). Poeder van Radix altheae,

in elke apotheek verkrijgbaar, wordt met wat glycerine tot

eene vaste kneedbare massa vermengd. Deze doorzichtige

massa wordt op een objectdrager gekleefd en dan kan men



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 155

insecten aan spelden in eiken stand er op vast prikken of

ook er gewoon in vastdrukken en onder het microscoop

bekijken. PAUL BlaSCHKE heeft een werk uitgegeven (Anna-

berg i. E., Grasers Verlag) over : „Die Raupen Europas
mit i li r e n Futterpflanze n .” Ik zag het werk zelf

niet, doch de recensie luidt vrij gunstig. Up-to-date is ook

de luizen-kwestie. De heer S. Leefmans heeft in Aflev. i

van het tijdschrift Teysmannia, 1919, eene B ij d r a g e

tot de biologie van de wandluis, Cirncx lectu-

larius L ,
en zijne bestrijding geleverd. Zelf wist ik niet,

dat de Indische wandluis tot dezelfde soort behoort als

waartoe onze inlandsche gerekend wordt. Volgens den heer

LEEFMANS schijnt er nog verwarring te heerschcn in de

systematiek der wandluizen. Een stimulans om in dit tegen-

woordig belangrijk deel der insecten eens te gaan onder-

zoeken. Een onzer oudste leden, die naast entomoloog ook

medicus is, heeft reeds eenige stappen op dit gebied gedaan.

De heer LeeF'MANS moest zijn materiaal eens ter visie

overzenden.

Leiden, 24 Mei 1919. R. VAN Eecke.

Pristiphora fausta Htg.

Eene nieuwe bladwesp voor de Nederlandsche fauna.

In den zomer (Juni) van 1918 verzamelde ik op de b'aderen

van een eik op Schovenhorst, Putten, eenige mij onbekende

bladwesplarven, waaromtrent ik verder geene bijzondere aan-

teekeningen maakte, en welke mij vier spinseltjes leverden.

Op 6 Mei 1919 kwamen twee imagines uit, en op 7 Mei

de overige twee. Hoe verwonderd was ik, eene prachtig

vermiljoenrood met zwart gekleurde Nematide te zien, die

mij geheel onbekend was. Het dier was zoo kennelijk, dat

ik het met het werk van ANDRÉ, Species des Hymé-
noptères, dadelijk als Nematusfaustus Htg. kon determi-

neeren, alhoewel de oorspronkelijke beschrijving van Hartig

niet geheel juist overgenomen is. Deze laatste beschrijving,

in Hartig’s „Blattwespen und Holzwespen, p.

189 voorkomende, is uitstekend en blijkbaar naar het levende,


