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vijf, vroeger genoemde hoofdtalen gebruik wordt 
gemaakt; iKLJ3n auteurs-catalogus is de juiste titel 
gemakkelijk terug te vinden, "ele verhandelingen 
of boeken die zich op meer dan éen scherp omlijnd 
gebied bewegen, zijn dan ook bij verschillende 
rubrieken, — en niet zelden onder een anderen 
titel — twee, driemaal, of nog meer, ondergebracht. 

Over menige bijzonderheid der inrichting van 
den catalogus, strekkend om het zoeken te ver
gemakkelijken, zal hier worden gezwegen. Een 
speciale vermelding verdient het bijna volkomen 
ontbreken van drukfouten, ook waar het minder 
gebruikelijke talen geldt, zooals het hollandsch. 
Statistisch aangelegde lezers zal het wellicht inte
resseeren dat, van de 1922 vermelde werken, er 
40 in het hollandsch zijn geschreven; de belgisch-
vlaamsche litteratuur is evenwel in dit deel nog 
niet opgenomen. Van de hand van landgenooten 
verschenen verder nog 35 botanische boeken of 
verhandelingen in andere talen, meestal in het 
duitsch. 

E. V. 

AniHterdamsclie Eutomologisclie Club. 

Op Zaterdag 21 Juni hield de A. E. C. hare 21ste bijeen
komst, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. Oudemans, 
des avonds te 8 uur, in Zeemanshoop. 

Aanwezig 14 leden; de heer Jaspers is met kennisgeving 
afwezig. 

De heer Heinsius doet mededeelingen betreffende de 
bladsny'dende en paddestoelkweekende Zuid-Amerikaansche 
mieren, behoorende tot de genera Atta, Eucodoma en 
Apterostigma, tevens er op wijzende, dat er een drietal 
vormen van werkmieren vallen te onderscheiden, terwijl 
een aantal voorbeelen hiervan worden vertoond. 

De heir Klokman vervolgt zijne vroegere opmerkingen, 
gemaakt by' het kweeken van de rupsen van Limenitis 
sibilla L. Hy vestigt o. a. de aandacht op de groote traagheid i 
dezer rupsen, die haar zelfs den hongerdood deed sterven, 
bijaldien het blad, waarop zij zich bevonden, verdorde, 
terwyl toch versch voedsel in de onmiddellyke nabyheid 
aanwezig was. Drie verschillende sluipwespen werden uit 
genoemde rupsen verkregen, vermoedelyk behoorend tot i 
de genera Apanteles, Meteorus en Pudastica, gelijk de voor
zitter uit de cocons meent te mogen afleiden. De cocons 
der laatstgenoemde kunnen springen en deden dat ook; zie' 
Nederl. Insecten p. 758. Mede vertoont de heer Klokman 
poppen van Aporia crataegi L., waarin de imagines zich wel 
geheel ontwikkelden en zelfs haar meconium loosden, doch 
ten slotte stierven, vermoedelijk omdat haar de kracht ont
brak, om de pophuid te verbreken. Dan laat dezelfde spreker 
eene zeer groote gal op braam zien, waarvan geen der aan
wezigen den veroorzaker kent. Eindelijk vestigt hij de 
aandacht op de wenschelljkheid, om in de beschrijvingen 
van insecten gebruik te maken van eene algemeen aange
nomen kleurentabel, daar dit de verwarring, verbonden aan 
het gebruik van kleurnamen, waaraan verschillende personen 
verschillende denkbeelden vastknoopen, zou doen verdwijnen. 

De voorzitter wyst er op, dat in de botanie een dergelijk 
gebruik reeds lang heerscht en men daar algemeen de 
kleurentabel van Saccardo als leiddraad heeft aangenomen. 

De heer van Beek stelt ter bezichtiging een maniyken 
meikever, onlangs te Doorn gevonden, by wien de eene 
spriet op merkwaardige wyze dubbel is. Later leerde nader 
onderzoek, dat deze monstruositeit nagenoeg geheel over
eenstemt met eene vroeger te dezer plaatse door den heer 
Heimans vertoonde; de voorzitter neemt op zich, beide 
voorwerpen eerlang af te beelden on te beschrijven. 

De heer Leefmans laat exemplaren van Anthicus hispidus 
Rossi rondgaan, door hem te Amsterdam gevangen en door 
Dr. Everts als zoodanig gedetermineerd. Tot nog toe werd 

deze zeldzame soort slechts éénmaal, Jaren geleden, in het 
Haarlemmerhout aangetroffen; ook vertoont spreker een 
exemplaar van Meloe brevicollis Panz. van Bussur^, alsmede 
rupsen van Taeniooampa miniosa F. en Orgyia gonostigma P. 
van dezelfde vindplaats. 

De heer Snijder Iaat nesten zien van rupsen van het genus 
Hyponomeuta, door hem bij Amsterdam gevonden op Cra
taegus en op Evonymus; verder rupsen, te Groesbeek op 
heide aangetroffen, en door enkele der aanwezigen thans 
herkend als Ino pruni Schiff; eindelijk de welbekende zakjes 
van Talaeporia pseudobombycella Hb., op beukenstamrnen in 
aantal gevonden. Dezelfde spreker vermeldt nog, dat bij 
hem twee rupsen van Cossus cossus L., tegen hare gewoonte, 
het winterspinsel niet verlaten hebben, doch daarbinnen 
verpopt zyn en nu onlangs den vlinder leverden. De regel, 
dat de rups zich tegen de verpopping een nieuw spinsel 
vervaardigt, blijkt dus ook uitzonderingen toe te laten. 

De heer Oudemans vertoont vier exemplaren van Mallota 
fuciformis Fabr., eene vrij zeldzame vlieg, op eene voorjaars
wandeling op boomstammen langs den Amstelveenschen 
weg aangetroffen. Dit dier gelijkt buitengewoon veel op 
Volucella bombylans L., waarvoor spreker het eerst ook 
aanzag. Zy is echter veel minder vlug dan laatstgenoemde 
soort en was, hoewel het zonnig weer was, zeer gemakkelyk 
met een doosje te vangen. De sprietvorm onderscheidt 
beide soorten onmiddellijk. Vervolgens wijst spreker op het 
belangrijke feit, dat Prof. Bejjjerinck de sexueele generatie 
van Gynips kollari Htg. ontaekt heeft. Zooals bekend is, 
werd juist deze species tot op heden steeds als een der 
meest treffende voorbeelden aangevoerd van eene diersoort, 
die zich uitsluitend parthenogenetisch voortplant. Dit blijkt 
thans niet juist te zijn, daar Beyerinck kon vaststellen, dat 
de sexueele generatie, die er mede afwisselt en die op 
Quercus Gerris L. leeft, Andricus circulans Mayr is. Ten slotte 
wyst do heer Oudemans er op, dat eerlang van de pers 
komt eene nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Macrolepi-
doptera, door den heer Snijder en hem bewerkt en syste
matisch gerangschikt volgens den nieuwen, in 1902 ver
schenen Catalogus van Europeesche vlinders van Standinger 
en Rebel. De 33 paginas quarto groote lijst zal in September 
bij de schrijvers verkrijgbaar worden gesteld tegen den prijs 
van f OM, franco per post f 0.45; per zes exemplaren f 2.00, 
resp. f 2.15. De namen zijn op afstanden en op geruiten 
ondergrond gedrukt, om deze lijst voor allerlei doeleinden 
geschikt te maken, o.a. voor het bijhouden van eigen vangsten, 
voor catalogiseeren en aanleggen van verzamelingen, voor 
ruilverkeer enz. enz. Mede namens den heer Snijder, spreekt 
de heer Oudemans den wensch uit, dat deze naamlijst van 
veel practisch nut moge zijn voor de Nederlandsche lepido-
pterologen. 

Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Macrolepidoptera. 
De ondergeteekende heeft, met medewerking van den 

heer J. A. Snijder, Oosterpark 39, Amsterdam, eene Naam-
lyst van Nederlandsche Macrolepidoptera samengesteld, ge
rangschikt volgens den nieuwen, in 1902 verschenen Cata
logus van Europeesche Vlinders van Standinger en Rebel. 
Deze Naamlijst is geheel voor practische doeleinden inge
richt en te dien einde gedrukt op een in vakjes verdeelden 
ondergrond, terwijl onder eiken naam twee rijen vakjes 
zyn opengelaten. In dwarse richting' bevat elk dezer rijen 
17 vakjes, zoodat elke soort, behalve over de vakjes 
achter den naam, over 34 vakjes beschikt. Na allerlei voor-
loopige proefnemingen, heeft een dergelijke vorm voor 
deze Naamiyst zich als de meest practische doen kennen 
en is zy geschikt voor allerlei doeleinden, o.a. voor het 
noteeren van vindplaatsen en vangsten, voor het aanleggen 
en catalogiseeren van verzamelingen, voor ruilverkeer enz. 
De lijst is 33 bladzijden quarto groot, terwijl elke bladzyde 
twee kolommen bevat; zij is bij de schryvers verkrijgbaar 
tegen f 0.40 per exemplaar, f 2.00 per zes exemplaren, en 
franco per post tegen f 0.45 per exemplaar en f 2.15 poi
zes exemplaren. 

D E . J. T H . OUDEMANS, 
Paulus Potterstraat 12, Amsterdam. 

Ringslang. 
Eenigen tyd geleden ben ik in het bezit gekomen van 

een jonge ringslang. Nu weet ik evenwel niet, hoe het dier 
gedurende den winter in het leven te houden. 

Naguhad ik u nog iets te vragen. Een paar weken ge-


