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Assemblee mensuelle du l fevrier 1984 

/1aandelfjkse vergadering van l februari 1984 

D8ces / Overlijden 

On vient de nous annonc2r le deces survenu a Gand 
le 15 janvier 1984 d;.i Profess~ur Serge Kiriakoff, membre de 1946 
a 1977 et ancien Pr€sident de notre Soci€t€ . 
..;e le 10 mai 1898 .'.l Kishineff (Rossie), il fut Professeur a 
l'Universit€ de Gand et ses recherches sur les L&pidoptires 
,~t sur la syst€matique zoologique lui ont valu une renomm€e 
internationale. 
'~'assembl€e obsecJe une minute de silence a la mE:moire de 
n,Jtre regrett€ collegue. 

Op 15 januari 1984 ov<:cr.leed Prof, Dr. Serge Kiriakoff te 
Gent. 1-\ij was lid V'.'10 ooze Vereniging van 1946 tot 1977 en heeft 
het Voorzitterschap waacgenomen ti_idens de jaren 1956 en 1957. 
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Prof. Dr. S. Kir iako ff we rd geboren te Kish i,,e ff 
\Rusland) op 10 mei 1898. Hij ,,olbracht zijn middelbare studies 
.ia:i het Jongensgymnasiurn te Kishineff. Zijn hogere studies aan de 
Universiteit van Odessa aan de physico - mathematische faculteit, 
sectie natuurwetenschappen, moE!st hij in 1920 wegens politieke 
omstandigheden onderbreken. 
Aan de Ecole des Hautes Etud.e:s te Gent behaalde hij in 1927 het 
diploma van licentiaat in de handels, finand.e"le en 
consulaire wetenschappen. In 1956 promoveerde hij aan de 
•rniversiteit te Rijsel tot doctor in de wetenschappen (groep 
dierkunde). 

Op 1 februari 1946 werd hij aangesteld tot conservator 
,;an het :1use.um Dierkunde van de faculteit wetenschappen te Gent. 
In october 1959 werd hij benoemd tot geassocieerd docent en 
toegevoegd aan de leerstoel voor "Morfologie en systematiek der 
Jier2n " van Prof, Dr. L. De Coninck; op 1 januari 1964 werd hij 
b~vorderd tot geassocieerd hoogleraar, Op 11 mei 1968 werd hij op 
p,2:nsioe n ges te ld. 

Prof. Dr. S. Kiriakoff verkreeg in 1935 de Belgische 
~ationaliteit. Undanks zijn late loopbaan, heeft hij zich 
geleidelijk ontwikkeld tot een zeer bekwaam entomoloog met 
inter:1ationale faam. Hij was vooral bekend als specialist van 
Lepidopt2ra maar zijn kennis strekte zich uit over alle 
vakgebieden \l'an de dierkunde. Hij interesseerde zich bijzonder 
voor het soortbegrip en de systematiek, 

De aanwezige leden nemen een min:iut stilte in acht ter 
nagedachtenis van hun collega. 
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Communications/ Mededelingen 

L M. G. BOOSTEN fait circuler une boite de sa 
collection, contenant des Orthopteres qui ont ete 
identifi8s par notre collegue M. H.. DEVRIESE. 
M. G. BOOSTEN nous signale que l'espece Grvllomorpha dalmatina 
(Ocskay) est nouvelle pour la faune belge. 
Ensuite il presente la communication suivante: 

Orthopteres interessants de Belgique 

par G. BOOSTEN et n. DEVRIESE. 

TETTIGONI11JAE 

Tettigoniinae 

Tettigonia viridissima (L., 1758) : Zeebrugge (R. N. 
Fonteintjes) JQ.VII.1982 l male. 
Tintange (R. N. Auf Hounen Kam) 20. 'llI.1982 1 male, 

Tettigonia cantans (FUESSLY, 1775) : ~uno (Gare) 25.VII.1983 
feme l le 

Decticinae 

Decticus verrucivorus (L., 1758) Vance (R. N.) 26,VII.1973 l 
m.ile. 

Pholidoptera griseoaptera (DEGEER, 1773) : Muno (gare) 
20.VII.1983 1 ex. 

GRYLLIDAE 

Gryllinae 

Gryllus campestris L., 1758 ; Brasschaat (Domaine militaire) 
3,V!.1973 l ITl.8le (M. ROUARD) 

Acheta domestica L., 1758 : Bruxelles (Haren) VIII.1965 1 
femelle ; Vance 27. VII.1980 1 femelle, 

Gryllomorpha dalmatina (OCKSAY, 1832) : Ath (habitation) 
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l.X.1982 l femelle Belg. nov. sp, 

GRYLLOTALP 1DA~~ 

Gryllotalpinae 

Gryllotalpa gryllotaloa (L., 1758) : 2 exemplaires sans 
localite. 

T~TRIG IDAE 

fetr ig inae 

fetrix nutans (HAGENBACH, 1822) 
Gomhets) 12.VHI.1979 mile. 

ACRIDIDAE 

-Jediponidae 

Oedipoda coerulescens (L., 1758) 
25.Vli.1976 l femelle. 

Gomphocerinae 

Rossignol (R. N. Vague des 

Sainte Marie (Croix - Rouge) 

Xyrmeleotettix maculatus (THUNBERG, 1815) : Sampont (carrie.re 
de sable) 15.Vli.1981 1 femelle. 

M. M. ROUARD £alt circuler une boite contenant les 
Col€opteres suivants 
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Osphya bipunctata F. (Col. Melandryidae) : Chimay (Ht.) l.V.1983 
l femelle; Cerfontaine (Nr.) lLVI.1983 en nombre sur Crataegus 
en fleurs. 

Kabocerus foveolatus Ljungh 
l.XIl.1983 lex. clans t?.corce 

(Col. Pythidae) Chimay 
Acer pseudoplatanus L. 

(Ht.) 
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Assemblee mensuelle du ? mars 1384 

!1a&ndel/jkse vergadering van ? maart 1384 

Admissions/ Toelatingen 

M. Ekram BARDAGGI est propose comme mernbre 
correspondant par MM. G. COULON et P. GROOTAER.T. M. E. BARDAGGI 
est E!tudiant au departe .1ent d 'entomologie de la facult€ des 
sciences de l'Universice de Ain Shams. Son adresse est Khalifet 
Mamoun 57, Roxy - Heliopolis, Cairo, Egypte. 

Ohr. Marc POLLF.T wordt door de Heren K. DESENDER en L. 
BAERT voorgesteld als gewoon lid. De Heer M. POLLET, woonachtig 
Boudewijn Hapkenstraat 47, 821L Zedelgem, bestudeert vooral 
Carabidae en Noctuidae. Hij inter•}ss~ert zich tevens in 
Chrysomelidae. 

DE!mission / Ontslag 

Pour des raisons ;,ersonnelles, M. Guy DAUMERIES donne sa 
dE!mission comme membre associ€. 11 espere pouvoir se 
rE!inscrire plus tard. 

Correspondance / Briefwisseling 

1. Ohr, K. DESENDER stelt voor om de voorlopige 
resultaten van zijn studie over Carabidae in Belgie te 
komen uiteenzetten tijdens de maandelijkse vergadering van 5 
september 1984. 

:-i:. K. OESENDER propose de venir nous pr€senter ses 
resultats prE!liminaires sur la r€partition des Carabidae en 
Belgique lors de l 'assemblt?.e mensuelle du S septembre 1984. 

2. Juffr. Annie ANSELIN is bereid haar voorlopige 
resultaten over de verspreiding van Odonata in Belgii:i te 
komen bespreken op de maandelijke vergadering van 5 december 
1984, 

Mlle Annie ANSELIN est dispost?.e a prt?.senter ses 
rE!sultats prt?.liminaires sur la repa~tition des Odonates en 
Belgique lors de 1 1assemblE!e mensuelle du 5 dE!cembre 1984. 

We herinneren eraan dat beide onderzoekers nag steeds 
bijzonder geinteresseerd zijn om het materiaal van onze !eden te 
bestuderen zodat hun onderzoek gebaseerd is op een maximum aan 
gegevens. 

Nous tenons a rappeler que ces deux chercheurs soot 
toujours intE!ress€s a E!tudier les rE!coltes de nos 
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