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3- — Die längeren Gabelarme der vorderen Apophysen gebogen, terminal frei 4
— Die längeren Gabelarme der vorderen Apophysen median verwachsen . 5
4. — Umgebung des Ostium bursae schwach chitinisiert.
.O. granulatellum (H.-S.)
— Umgebung des Ostium bursae stark chitinisiert . O. confusellum (H.-S.)
3. — Vordere Apophysen etwa 4mal so lang wie der Gabelarm O. holtzi (Rbl.)
—- Vordere Apophysen kaum doppelt so lang wie der Gabelarm . . . .
.O. croat/cum Pt.
Von O. romanum Pt. und O. jorsteri Pt. sind die Weibchen noch unbekannt.
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De 312 pagina’s tellende publicatie geeft een uitvoerige behandeling van de biologie van
de mestkevers: stoffen die tot voedsel dienen, oecologie, biotoop, gedrag bij voedselopname,
idem bij het maken van de nesten, korte bespreking van larve en pop, belang voor parasieten
(o.a. met een 6 pagina’s tellende lijst van mestkevers met de in hun broedballen of op henzelf
aangetroffen mijtesoorten) en economisch belang. Tenslotte een lijst van de triben, subtriben
en genera van de familie, een literatuurlijst en een lijst van de genera en soorten, die tot de
familie behoren.
De afbeeldingen zijn meest lijntekeningen van het vervaardigen van de broedballen, door¬
sneden van de nesten, bewegingen van de larve in de broedbal en ligging van de pop. Voor
specialisten in deze groep ongetwijfeld een waardevolle publicatie. -— Lpk.
Phaseolus vulgaris L. ook al voedselplant van Vanessa cardui L. ! Op mijn snijbonen
vond ik een twaalftal rupsen van de distelvlinder, die ik daarmee tot de verpopping verder
kweekte.
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