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Een teratologische meikever (Melolontha melolontha (Linnaeus)) (Coleoptera) 

door 

A. GOUTBEEK 

ABSTRACT. — A teratological cockchafer (Melolontha melolontha (Linnaeus)). 

Kop van een teratologische meikever van onderen. 

Dit voorjaar ving ik nachtvlinders met de vanglamp in de bebouwde kom van Dalfsen. In de 

verscheidenheid van insekten van diverse orden die op de lamp komen, worden de kevers verte¬ 

genwoordigd door waterkevers, aaskevers, mestkevers, weekschildkevers en meikevers. 

Van deze laatste zijn de vliegdata en de aantallen bijgehouden: 19, 20 en 21 mei telkens drie 

exemplaren, 22 en 24 mei telkens vier, op 25 mei het hoogste aantal van 12 en verder vijf op 27 

mei, vier op 30 mei, twee op 31 mei en telkens één exemplaar op 1 en 2 juni. De meikever van 2 

juni was een wijfje, alle andere waren mannetjes. 

Een mannetje, dat op 21 mei op het licht kwam, viel direkt op door de abnormale vorm van de 

rechter spriet. Het basale sprietlid is normaal van vorm, maar het tweede sprietlid is gegaffeld en 

draagt twee stel sprietbladen. Eén hiervan heeft zich normaal ontwikkeld, maar bij het andere 

stel zijn de sprietbladen sterker gebogen, terwijl ze bovendien met elkaar vergroeid of verkleefd 

zijn. De liptaster aan de kant van de abnormale spriet mist een lid. 

Ruitenborghstraat 27, 7721 BB Dalfsen. 
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Deze in offset uitgevoerde lijst is een belangrijk werk geworden, vooral omdat hij zoals de titel 

al aangeeft, een kruisverwijzende checklist biedt. In het hoofddeel van het werk zijn alle insek¬ 

ten opgegeven die op postzegels van de verschillende landen van de wereld zijn afgebeeld. Deze 

lijst is systematisch opgebouwd: de soorten zijn gerangschikt per orde; de families binnen de or¬ 

de, en de soorten binnen de families zijn alfabetisch gerangschikt. Hierbij is van alle soorten ook 

de nieuwste synonymie aangegeven. 

Er is een alfabetische index die ook alle foute en veranderde namen bevat die al of niet op de 

zegels zijn vermeld; een nummer achter elke naam verwijst naar de thans geldende naam in de 

check-list. 

Na de inleiding volgt een lijst van alle landen die „entomologische" postzegels hebben uitge¬ 

geven. Achter deze landen staan, weer aangeduid met nummers, de in de check-list beschreven 

uitgegeven zegels vermeld. 

Een wetenschappelijk zeer verantwoord werk, dat ik gaarne aan entomologen en aan elke 

postzegelverzamelaar kan aanbevelen. Want ook voor de laatste, die een beetje systematisch 

wetenschappelijk heeft leren denken, is dit boekje een prachtige hulpbron. — W. H. Gravestein. 


