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ning van het achterlijf; bij de beide eerstgenoemde soorten vertoont dit aan de
rugzijde duidelijk gele banden althans aan de achterrand van het 4e en 6e segment,
soms ook aan die van het 3e, 7e en 8e. Bij C. brachycercus komen alleen zijdelings
aan de achterrand van het 4e tot 6e en ook wel aan het 3e en 7e kleine gele vlekjes
voor.
De soort is gevonden in Midden- en Oost-Europa en in Siberië. Over de larve
schijnt weinig bekend te zijn (Enslin 1918 : 701; Berland 1947 : 99).
Cephas infuscatus Thoms. Van deze soort bezit ik een $ van Grouw, leg. van
Aartsen, 20.VI.1967 en een

9 van Warga, eveneens door van Aartsen en op

dezelfde dag verzameld.
C. infuscatus is van alle overige bij ons en verder in West- en Midden-Europa
voorkomende Cephus-soorten direct te onderscheiden aan de vleugels. De voorvleu¬
gels zijn nl. in de basale helft, tot het stigma, duidelijk bruin berookt en verder,
naar hun top toe, weer veel lichter. Zij is aangetroffen in Finland, Zweden, Duits¬
land, Oostenrijk, Rusland, N.W.-Joegoslavië en Frankrijk, doch schijnt overal nogal
zeldzaam te zijn. De larve leeft in de stengels van Phalaris arundinacea L., het
rietgras (Enslin 1918 : 696; Berland 1947 : 96).
Summary
The author mentions 3 species of Cephidae, new to the fauna of the Nether¬
lands, viz. Cephus cultratus Eversm. and C. hrachycercus Thoms., both collected
in the southern part of Limburg, and C. infuscatus Thoms, from two localities in
Friesland.
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Oegstgeest, Emmalaan 39.
Nogmaals Crocothemis erythraea erythraea (Brullé) (Odonata). Naar aanleiding van het
artikel van de heer Lieftinck in Ent. Ber. 28 : 183 (1968) moet ik tot mijn spijt opmerken,
dat hij niet geheel op de hoogte is. Niet de heer Kortenoever ving de libel, maar ikzelf. Ik
herinner me nog heel goed, dat ik achter het museum van het PWN Thecla ilicis aan het
vangen was, die daar vrij talrijk vloog. Ik verzamelde ook wel voor Kortenoever, als ik in
Bakkum met vakantie was. Eerst ving ik een grote houtwesp voor hem en toen zag ik toevallig
die libel. Ik had er geen flauw idee van, dat het iets zeldzaams was, doch zo’n rood dier had
ik nog nooit gezien. Maar echt moeite heb ik er niet voor gedaan. Het was de enige libel,
die er vloog en ik had tijd over om iets voor het museum te vangen. Ongeveer een half jaar
later vertelde Kortenoever me, dat het de eerste vangst in Nederland was en dat het exem¬
plaar naar het museum te Amsterdam gegaan was.
S. de Boer, Bredehoff 22, Oosthuizen.

