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Himera pemtaria L.
Schorskleurig met gele en roode vlekken aan de zijden.
Op den laatsten ring roode spitsen.
Eiken — Berken — Wilgen — Ooftboomen,

Boarmia lichenaria W. V.
Witachtig met groen gemengd en bodekt met bultjes. De
kop heeft den vorm van een' platten kogel.

NATUUR.
Eupitheea rectangiüuta P.
Groen mot eene roode rugstroop on gele zijdestrepen.
Ooftboomen : Appels — en and.

Acidalia brumata L.
Groen met witte strepen.
Ooftboomen: Pruimen — Noten — Eiken — Jonge beuken.
ïrDDO-FoLMEE.

{Wordt vervolgd),

Boomleverkruid.

Mr^uCiWtfe'WliVU^/^W^/^^^/U&vU^/vbW^/WbW^/'JbW^/^Wtó
jjgwÉjjgljIrtjwj^

Vragen en Korte Mededeelingen.
Gekleurde platen.
De gekleurde plaat, die bij deze atlevering verschijnt, is nommer 1 van een eerste serie van
twaalf platen, waarin ongeveer vijftig van onze
inlandsche vogelsoorten zullen worden afgebeeld.
De tweede serie zal gewijd zijn aan bloemen met
hun gasten uit de insectenwereld. Daarna hopen
we de Nederlandsche Reptielen en Amphibiön te
geven, dan krijgen zoogdieren en visschen een
beurt, terwijl ook reeds gewerkt wordt aan een
serie (gekleurde) microscopische afbeeldingen.
Zoodoende zal langzamerhand een Atlas van de
Nederlandsche Flora en Fauna tot stand komen.
In dit jaar kunnen we maar vier platen geven,
maar de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat dit
aantal tot zes, twaalf of nog hooger stijgen zal.
DE REDACTIE.
Wie zoekt er mee 'J
Van Dr. E v e r t s ontvangen wij het volgende schrijven:
Iets over een drietal groote bladsprietkevers, welke nog in
Nederland kunnen ontdekt tnordcii.
sinijpinis Schar/frri L., een echte mestpillenkever, dus een
naaste verwant van de heilige tor der oude Egyptenaren
{Aliiiclws Sacer L.). welke laatste op allerlei monumenten
en sarcophagen van het oude Egypte afgebeeld is. Onze
dofzwarte, ongeveer 1 centim. lange kever, by welke do
voorschenen tot graven ingericht en de achterschenen bijzonder lang, dun en gebogen zyn, leeft op kalkheuvels, in de
uitwerpselen van menschen en grazende dieren. Hot 9 legt
hare eieren in een weinig mest en maakt door het $ geholpen,
daarvan balletjes, die op een geschikte plaats in den grond
begraven worden. Onze Limburgsche entomologeen kunnen
dezen kever, welke reeds in aantal naby Visé en Loen,
dus dicht naby de Nederlandsche grens, word aangetrottbn,
allicht ontdekken.
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Anoxia villnsa F„ een aanverwant van den meikever,
welke ook in vorm en grootte daarmede zeer overeenkomt
en in de schemering eu vroeg in den morgenstond op de
wijze van den meikever onbeholpen rondvliegt. Deze kever

is gemakkelijk te onderscheiden door de dicht, wit, wollig
behaarde onderzijde, het dicht behaarde schildje en de 3
meer of minder duidelijke witharige vlekjes op het halsschild;
overigens wisselt zij van zwartbruin tot roodbruin. Het
voornaamste onderscheid is echter, dat de doorbladerde
sprietknots bü het mannetje uit 5, bij het wyfje uit 4 blaadjes
bestaat, terwijl deze bij den meikever, respectiev. uit 7 en
6 blaadjes is samengesteld. Deze merkwaardige stam verwant van den meikever, welke meer in het gebied van
Frankfort en Wiesbaden t'huis behoort, werd door Belgische
entomologen in eenige exemplaren op de heide van Calmpthout aangetroffen.
Onorimm variabilis L. een merkwaardige kever, die in vorm
geheel overeenkomt met den fraai metalisch-groenen Chtorlmus nob'dis L., welke laatste soort in de oostelijke provinciën
en vooral in Limburg niet zeldzaam is op Spiraea's, Viburmm
lautmia en op sommige Umbelliferen. Het geslacht Onorimus
is eenigzins aanverwant aan het geslacht Cetonia, waartoe
de welbekende „gouden tor" behoort. Het hier bedoelde
insect echter is geheel zwart, met eenige witachtige spikkel tj es op de dekschilden; de lengte bedraagt om en by '2
centimeter. In het buitenland komt zij o. a. voor op bloeiende
vlier, doch schijnt veel meer te worden aangetroffen in den
molm van holle boomen als van eiken, elzen en iepen,
evenals de in ons land zeldzame Osmodenua ernuita. Scop.,
die zijne gedaanteverwisseling aldaar schijnt te ondergaan.
Onze soort nu werd in de Belgische Campine van Limburg.
by Genck en Maeseyck op de heide, kort na zonsopgang
dicht over den grond vliegende aangetroflen.
Wie weet, of niet de een of ander bewonderaar der keve r
wereld op deze aanwijzingen afgaande, in het a s . seizoen
in onze grensprovinciën enkele onzer desiderata weot te
ontdekken en dit dan aan den ondergeteokonde wil mededeelen.
Nog zoovele andere, zelfs vrij groote, keversoorten kannen
binnen onze politieke grenzen ontdekt worden, waarom ondergeteekende zich voor medodeeling ten zeerste aanbevolen
houdt.
En.

EVEBÏS.

's Oravenhage, Stationsweg 79.
Een praclitwcrk.
Niemand zal beweren, dat de studio onzer vadorlandsche
dieren niet omvangrijk on aantrekkelijk genoeg is, om een
heel menschenleven meteero in beslag te nemen. Ja, al waren
er honderden dierenvrienden, die het ruime gebied onder
elkander verdeelden, zoodat de een zoo min mogelijk het
werk van den ander herhaalde, dan nog zouden onze vogels
en visschen, onze roofdieren en kikvorschen, onze tallooze
insecten, weekdieren en infusoriën, onze wormen en holzakdieren, — de vroolijke fauna van den dag, de mysterieuse
dierenschaar van den nacht, de zoo verborgen wereld der
parasieten, ieder der waarnemers tot het einde van zijn
leven ryke, boeiende stof kunnen opleveren.
En toch noemt ieder op zijn tyd wel eens graag een
kijkje buitenslands; toch ziet elk, al is 't maar voor een
keer, met belangstelling, wat „onze Moeder de Aarde"
buiten onze grenzen, ja buiten ons werelddeel, voortbrengt.
Zoo worden er op verkoopingen altijd mooie prijzen voor
insecten uit de tropische gewesten geboden, en toen „Artis"
voor oenigo jaren eens iets tentoonstelde van de vele
scbatton, die het op dit gebied bezit, was de toeloop groot.
Het is geene verachting van onze Nederlandsche fauna,
die daaruit spreekt. Integendeel, wie deze het best kent

