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POPE, R. D„ 1977. A CHECK LIST OF BRITISH INSECTS. Part 3: Coleoptera and Strepsi- 

ptera (2nd revised edition). — 105 pp. 

Dit is een nieuw deeltje uit deze ook voor de Nederlandse faunistiek onontbeerlijke reeks, uit¬ 

gegeven door de Royal Entomological Society of London. De auteur, chef van de keverafdeling 

in het British Museum (Natural History), heeft er samen met enkele collega’s jaren over gedaan 

om tot deze geheel gerevideerde naamlijst te komen, die, naar de vroegere auteurs, ook wel be¬ 

kend staat als „Kloet & Hincks”. Pope c.s. hebben alle verwijzingen naar de eerste beschrijvin¬ 

gen van genera en soorten gecontroleerd, revisies zijn in de lijst verwerkt, etc. De familieclassifi- 

catie van Crowson (1968) is gevolgd. Het resultaat is een lijst van wetenschappelijke namen die 

nomenclatorisch nauwelijks kritischer kon zijn. Het onderzoek van Pope heeft zelfs tot verande¬ 

ring van een familienaam geleid: Scirtidae (= Cyphonidae, Elodidae, Helodidae, Dascillidae 

part.). Tal van namen waarmee problemen zijn of waren (vooral primaire homonymen) staan 

duidelijk aangegeven in de lijst zelf en in de zeer leerzame inleiding. Het al genoemde controle¬ 

ren van de originele beschrijvingen heeft, dunkt me, zoveel tijd en moeite gevraagd, dat daar¬ 

door het nomenclatorische werk van anderen soms over het hoofd is gezien. Twee voorbeelden, 

één betrekking hebbend op een genusnaam, en één betrekking hebbend op een soortnaam. De 

Amerikanen gebruiken al jaren Bolboceras Kirby 1819 in plaats van Odontaeus Dejean 1821 (Ge- 

otrupidae), namelijk sinds Cartwright (1953, Proc. U.S. Nat. Mus., 103: 101); de type-soorten 

van beide namen zijn identiek. Door Pope en tal van anderen in Europa (ook in Die Käfer Mit¬ 

teleuropas, 8: 274) wordt het jongere synonym gebruikt. Misschien kan Pope zelfs nog beter 

Odonteus Samouelle 1819 gebruiken, maar dat hangt af van de vraag of we voor dat werk (,,The 

entomologist's useful compendium”) een meer gedetailleerde publicatie-datum kunnen vinden. 

In de Haliplidae mist Pope de hele geschiedenis rond Haliplus transversus Thomson 1870, en ge¬ 

bruikt H. heydeni Wehnke 1875 (zie hiervoor bijv. Brinck, 1942, Kungl. fys. Sällsk Lund För- 

handl., 12(11): 5). Er zijn natuurlijk nog wel meer dergelijke gebreken te vinden, maar ze vallen 

in het niet bij de hoeveelheid werk door Pope c.s. verzet. De nieuwe „Check List” geeft, in te¬ 

genstelling tot onze „lijst van Brakman”, geen verspreidingsgegevens (daarvoor moet men de 

andere Handbooks, voor zover verschenen, raadplegen). Het aantal Britse keversoorten be¬ 

draagt nu blijkbaar 3845, plus nog 15 soorten Strepsiptera. 

Inmiddels heeft Pope op zijn lijst enkele aanvullingen en wijzigingen gegeven in het nieuwe 

Bulletin van de Londense entomologische vereniging. Antenna 1 (1977): 23—24, 53—54. Pope’s 

naamlijst is voor de prijs van ca £ 8.25 bij de Royal Entomological Society of London te koop, of 

bij hun agent E. W. Classey, Faringdon, Oxon. — J. Krikken. 

LOZOTAENOIDES FORMOSANA (GEYER) IN DE AMSTERDAMSE WATERLEI¬ 

DINGDUINEN (LEP., TORTRICIDAE). Deze soort, die in 1959 voor het eerst hier te lande 

werd waargenomen en sindsdien van steeds meer plaatsen wordt vermeld, blijkt nu ook in de 

A.W.D. voor te komen. Op verschillende plaatsen verschenen de vlinders op de hiernagenoem- 

de data op de lamp: 13 juli 1976, 1 ex.; 31 juli 1976, 1 ex.; 16 juli 1977, 1 ex.; 6-augustus 1977, 4 

exx. Verscheidene dieren waren prachtig gaaf en konden onmogelijk grote afstanden hebben af¬ 

gelegd. 

Het is te hopen, dat de soort zich in ons land zal kunnen handhaven. Bij alle verschijnselen 

van achteruitgang van de fauna is dit een fraaie aanwinst ! 

I. A. Kaijadoe, Regentesselaan 16,2341 KP Oegstgeest. 


