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Libeilenvleugeltjes. — Twente on vooral de Dinkeloevers zijn rijk aan Libellen. Dezen
zomer zag of ving Ik er in Juli en Augustus de volgende soorten;
Calopteryjc splendeus zeer veel, zoowel J als $. Prachtig zijn ze in hun vllnderige vlucht,
en leuk Is het ritselen van de glasachtig glanzende vleugeltjes als ze dicht langs je komen.
Juist doordat de wijfjes zooveel minder fraai gekleurd zijn, vallen ze op tusschen de mannetjes.
Cal. virgo komt er veel minder voor, alleen het wijfje heb Ik kunnen vangen. De jacht
op het mannetje werd me belet door een troep wespen, in wier nest Ik had getrapt en die
me daarover gevoelig de les lazen. Typisch is bij do wijfjes der beide soorten hel witte
pseudo-pterostigma.
Lestes sponsa zeer veel aan de plassen van de Breklenkamp, zoowel J als $. Het J blauw
met, groene metaalglanzen bovenop borststuk en achterlijf, het wijfje heeft in plaats van
blauwe, dofbruine vlekken op zij en van onder. Pt. stigma van beide donkerbruin.
Platytnemis pennipes komt langs den Dinkel heel veel voor. Beide geslachten zijn dadelijk
van andere Agrioniden te onderscheiden aan hun typische schenen.
De grootere libellen waren op de zonnige dagen verbazend wild, éen Aeschna heb Ik
maar gevangen nl. Ae. cyanca g, het was een prachtexernplaar.
Verder kwamen bij de Breklenkamp nog voor Ischnura elegans, Pyrrhosoma tenellum
met zijn bloedroode, teere achterlijfje, Leucorrhinia dubia en Libellula quadrimaculata, de
laatste zonder afwijkingen.
Die Breklenkamp is een eigenaardig land. De waterstand in de plassen was zeer laag,
zoodat Lobelia Dortmanna e. a. typische waterplanten op het droge stonden en ook daar
bloeiden en vrucht zetten. Als bewijs, dat het water in het voorjaar veel hooger gestaan
had, vond Ik aan een Lobeliastengel een prachtige larvehuid van een Aeschnide. (Er hingen
wille draadjes uit het borststuk, de uilgestulpte huid van de adembuizen). Dan kwam er in
Rossum tamelijk veel voor Orlhctrum
(canceüatumfj.
Agrion spec, zag ik weinig, een enkele ^4. puella, maar het zijn lastige dieren om te
determineeren.
Uit Hatert heb ik nog een Sympetrum danae, een schrale oogst uit zoo'n plassenrijk land,
maar dat lag aan h d meer.
In Anke veen vingen we een 3-tal Aeschna mixta g en een Cordulia aenea.
Haarlem.
W. H. v. B. J.
Slobkousbijtje. — In Twente komt Macropls lablata veel voor. Zoowel mannetjes als wijfjes
bezochten ijverig de Wederik-bloemen. Ook zag ik ze in de buurt van Ootmarsum wel op
distels: Cirsium arvensls en C. lanceolatum, die tusschen de Witte wilg groeiden.
Haarlem.

W.

H. VAN BENTHEM JUTTING.

Costatin en Dufour, — Naar aanleiding van de boekbeoordeeling van den heer K, Boedijn
in 't Septembernummer, zal het de mycologen onder uw lezers interesseeren te vernemen,
dat de paddenstoelenflora (nouvelle flore des champignons) van Costatin et Dufour wel In
den handel is. Nadat ik in 4945 een vergeefsche poging deed, mocht ik October 4947 h d
werkje direct van den uitgever ontvangen. Het is nu de vijfde druk, die drie »supplémentsi<
bevat, waarin nieuw gevonden soorten worden beschreven. Het aantal figuren is tegenover
de eerste uitgave met ± 500 uitgebreid. De prijs voor geb. expl. werd daarom van frs. 6
op frs. 7.— verhoogd, plus oorlogstoeslag. Voor bestelling adresseere men: Libralrie g'o de
l'enselgnement 4 rue Dante, Paris, en niet Paul Dupont, die vroeger de uitgever was. Ik
meen, dat dit delermlneerboek nog altijd onmisbaar is voor beginnelingen en wilde er daarom
even in D. L. N. op wijzen, dat het, voorzo.over ik dit zelf ondervond, weer verkrijgbaar is.
ARN. v. WIJNKOOP.

Schorpioenvliegen. — Is de opmerking van den heer Van Laren op blz. 149 van de loopende
jaargang van D. L. N., 42en regel van boven, niet foutief? Ik meende, dat alleen het mannetje
de beschreven tang bezat en dat deze heelemaal geen wapen was, doch diende om het wijfje
vast te houden voor de copulatie.
L. DORSMAN Cz.

De tang aan het achterlijfseinde van den mannetjes-schorpioenvlieg is ongetwijfeld een
copulatieorgaan. Echter als men zoo'n dier beetpakt, kromt hij dikwijls 't achterlijf omhoogen beweegt de tang alsof het een verdedigingswapen was en misschien kan het daardoor
nog wel eens afschrikkend werken.
J. Hs.

