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ik slechts zeer zelden in de literatuur. In von Dalla Torre's Ca-

talogus zie ik slechts vier gevallen geciteerd, waarin Chalcididon

bij MegacJdle werden aangetroffen en wel p. 85 Melittohia megachilis

Pack. bij Megachile centuncnlaris L, in Amerika
; p. 156 B'wra-

cliys houcheanus Ratz., bij Megachile argentata F. in Duitschland;

p. 406 Leucospis aßnls Say bij MegacJiile poep Guér. in Amerika

en p. 716 Pteratomus pvinanü Pack. bij Megachile centuncularis h .

in Amerika. Tot nog toe dus nog slechts eens in Europa, ten

minste tot het jaar 1898, waarin het betreffende deel van von

Dalla Torre verscheen. J. Tii. Oudemans.

Opiiierkiiigeii betreffende „ de Nederlaiidsclie Insecten."

Nu en dan blijkt . het mij , of wordt er door anderen mijne

aandacht op gevestigd , dat er in mijn werk over « de Nederlandsche

Insecten» hier en daar enkele corrigenda zijn aan te brengen.

Waar deze voor de hand liggen , b. v. als een letter onderstboven

staat enz., acht ik het onnoodig daarop te wijzen, doch waar een

storende fout aanwezig is, kan niededeeling daarvan raadzaam

geacht worden. Zoo vermeld ik dan thans , dat pag. 392 , in de

determinatie-tabel der dagvlinderfamihën , sub 3 staat : «voor-

vleugels met 1 anaalader » «voorvleugels met 2 anaal-

aderen » ; dit moet in beide gevallen achtervleugels zijn.

Voor mededeeling van corrigenda houd ik mij steeds zeer aan-

bevolen. Idem.

Het voedsel van Lycaena alcon F.

In nummer 12 en 13 van Socletas eniomologica, van 15 Nov. en

10 Oct. 1902, komt een opstel voor van M. Gillmer te Cöthen
,

get.: Die Futterpflanze, das Ei und die junge Raupe \ç>\\ Lycaena

alcon F.

Hierin wordt medegedeeld dat door .T. Rreit bij Dusseldorp, den

^den Aug. 1802 een wijfje van dezen vlinder waargenomen werd
,

dat bezig was , in de bloemen van Gentiana pneimionaiithe witte
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eitjes te leggen , welke « von dem leuchtenden ßlau der Enzian-

Ijlüte sich ganz intensiv abhoben. » Na een uur lang zoeken vond

hij meei' dan 300 eieren , alle in de bloemen.

Daar de klokjes-gentiaan ook in Nederland in veenstreken en

op vochtige heide, o. a. bij Enschedé voorkomt, kan het dus

mogelijk zijn, hier de eieren te vinden van dezen vlinder, welke

bij ons steeds zeldzaam en zeer locaal , o. a. bij Laag-Soeren ,
aan-

getroffen werd.

De rups vreet wel bij voorkeur gentiaan , maar Breit heelt

24 Juli 1901 ook een alcoit Î op eene rolklaver-soort (^Lohis) zien

leggen.

In n". 13 van Sue. entoinologica geel't Gillnier eene uitvoerige

beschrijving van het ei en van de jonge rups, welke na de eerste

vervelling purperkleurig getint en met vele zwarte haren bedekt is,

de kop is dan geelbruin met zwart gerande driehoekige vlek op het

voorhoofd.

Van Rossum.
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