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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN;
Verbetering. —• NnlifiirhistoiHschp inrichtinijcn in Frankrijk. Met voel belangstelling las
ik het artikel van don heer Gerlof Kalma in de vorige aflevering. Slechts zij mij veroorloofd
dé' volgende rectitlcatie aan te brengen; men leze op blz. 137 overal vooi- het woord «soorleno :
exemplaren, of individuen;- of «stukSK, want 60.000 soorten vogels, 26,000 soorten reptielen,
11,000 soorten amphibicen, 52,000 soorten visschen bestaan niet.
Pcstvoiid. De roode eindstreep aan den styarl van den »spreéuw« (zie correspondenlio
op blz. 144 vorige afl.) is een kenmerk van den pestvogel. De »spreeuw« was dus hoogstwaarschijnlijk ceu pestvogel.
Keep. Ook ik zag in Juni te Arnhem een keep op «Onderlangs» (zie corr. vorige afl.).
Arnltem.

.

A. C. OUUEMANS.

Libellenvleugeltjes. - - H i e r b i j een antwoord op uw verzoek lol hol opzenden van vindplaatsen van zeldzame Odonala. In uw tabel staat bij do Anax imwrator: hooi zeldzaam. Ik
geloof niet dal dit geldt voor Gops on omstreken. Hoogstens »zeldzaain« volgens mij. Nog
verleden week werd mij een levend exemplaar gebracht, dat ik zoo goed en kwaad als dit
ging, opzette; lichaamslengte 82 mM., grootste vleugclspanning 90 mM. In 't delermineeren
van Odonaten ben ik geen held, maar deze maten kunnen in elk geval niet bedriegen en
sloten ook bij mij allen twijfel uit. Als ik uit kan visschen waar wellicht nog een exemplaar
van verleden jaar bewaard wordt, zal ik ook die eens delermineeren en meten, want loen
zijn er hier ook gevangen. Odonaten, vooral de grootere, zijn moeilijk te vangen en in de
vlucht moeilijk te herkennen dieren, wat hel m. i. uiterst moeilijk maakt te bepalen of een
soort ergens zeldzaam is of niet. Alleen naar een vluchtigen indruk gerekend, moet ik Odonaten
van de grootte van Anax al zoo dikwijls hebben zien vliegen.
Heden, 25 Juli 1918, weer een prachtexemplaar van Anax imperator gevangen. Is hij
werkelijk wel zoo zeldzaam'? Kunt u dit in D. L. N. niet eens met een enkol regeltje loelichton'?
Goes.

A. BUYSE.

Juist omdat we nog zoo weinig weten van het meer of minder zeldzaam voorkomen van
de libellen in liet land, heb ik om opgave van vondsten verzocht. Mijn bijschriften daaromtrent
zijn onlleeud aan een paar reeds vrij oude lijsten van vindplaatsen in het tijdschrift van de
Entomologische Vereeniging on aan mondelinge opgaven van enkele van onze beste entomologen.
Inlusscbon bob ik ook in begin Juli bij Roermond een paar exemplaren van ^«a.r imjirraJor
gevangen. Doze waren niet zoo bijzonder .groot (totale lichaamslenglo 77 mM.\ Verder kreeg
ik nog oen bericht van iemand die er een in Noont-Limburg ving. Hel schijnt dus wel dal
tleZe onze grootste soort alvast niet zoo zeldzaam is als werd opgegeven (tenminste in hel
Zuidon des Winds).
Tusschen Venlo en Nijmegen vingen we tweo exemplaren van Ophioyouiphusêerventinua;
bij Venlo (("trubbenvorst) zeer talrijk IHalycncmis pmnipes; overal langs do Maas van Uoermond
tot Nijmegen heel veel Calopteryx splendcns; C. virgo veel minder en wel meer een eindje
langs dé zijbeekjes opwaarts.
VERBETERINGEN. Laat mij van de gelegenheid gebruik maken u te verzoeken nog de
volgende vorboteringen in do delermineerlijst voor Libellen (all. 2) aan te brengen (behalve
die reeds op blz. 111 aangegeven zijn).
blz. 45, 7en regel: verbreede dijen moet zijn: afgeplatte en verbreede sc/ienen; dit kenmerk
van de kleine- letters (soortsbeschrijving) over te brengen naar de groote letters
er boven (geslachtsbepaling), want het is voel duidelijker dan het daar opgegeven
kenmerk;
Jilz. 49 in den eersten rogel te schrappen: olndeachtervl
dwarsaderlje», want genoemd
adertje schijnt bij Libellula (|uadrimacnlala nog al eens te ontbreken;
blz. 50,21011 regel, bij S. danae vóór ^ruüt invoegen: tjed of, want de jonge exempl. zijn
fraai heldergeel; verder bij deze soort speciaal toevoegen: algemeen;
blz. 51 bij 2a toevoegen, daar de opgegeven kenmerken niet heel duidelijk spreken: Op
den voorrand van het vooruitspringende deel van 't voorhoofd (van boven gezien
voor de oogen) eon fraaie blauwe dwarsband, als een blauwe knevel, beiderzijds
spits uitloopend.
Voor meor opuiorkingon en opgaven van vondsten boud ik mij ten zeerste aanbevolen.
I, Hs.

