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Venema, Peter, Loopkever-tabel. Uitgave van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur¬ 

studie; 32 pagina’s, 52 figuren, 1962. 

De schrijver geeft op originele en frisse wijze determinatietabellen voor bijna tweederde 

gedeelte van de inlandse Carabidenfauna, zodat wel gezegd kan worden, dat hiermee althans 

de meest voorkomende soorten op naam gebracht kunnen worden. Meer is er voor een werkje 

als dit niet nodig, het zal de belangstelling voor de loopkevers bij de jongeren zeker stimu¬ 

leren en daarmee is de beoogde opzet bereikt. De onderscheidingskenmerken zijn kort 

geformuleerd, doch over het algemeen voldoende; de tekeningen zijn zeer duidelijk en zullen 

het moeilijke determineerwerk voor beginners zonder twijfel verlichten. 

De schrijver zegt in zijn voorwaard getracht te hebben door het opnemen van zoveel 

mogelijk gegevens omtrent biotoop en gedragingen de belangstelling op iets anders te richten 

dan op ,,het verwenste soortenjagen”. Maar zijn degelijke determinatietabellen bewijzen, 

dat hij er zich van bewust geweest is dat soortenkennis voorafgaat aan alle verdere kennis, 

ook die omtrent biotoop en gedrag. Het is trouwens opmerkelijk hoeveel „soortenjagen” 

heeft bijgedragen en nog steeds bij draagt tot onze kennis van de biologie in de ruimste zin 

en niet te vergeten tot de in ons land wat achtergebleven faunistiek der kevers. 

Moge deze prettig aandoende tabel enkele jongeren tot volbloed coleopterologen maken. — 

P. J. Brakman. 

Laemophloeus alternans Er. (Col., Cucujidae), nieuw voor de Nederlandse fauna. 

Op 26 maart 1963 kreeg ik uit een kweek, die bedoeld was om Hypophloeus linearius L. 

in handen te krijgen, vier stuks van bovengenoemde soort. Dr. Berger te Eindhoven was 

zo vriendelijk de determinatie te bevestigen. 

Daar ik mij de plaats, waar ik de dennetakjes verzameld had, nog herinnerde, heb ik 

daar op 12 april nog wat takjes gezocht en die thuis afgepeld. Hieruit kwamen nog vijf 

stuks van alternans. Tenslotte ving ik nog vijf op 18 april, zodat ik in totaal 14 stuks in 

handen kreeg. Bepaald zeldzaam blijkt de soort dus niet te zijn op de vindplaats. 

De kever is 1,5—2,2 mm lang en zeer plat. Hij zit in de gangen van de schorskever, 

Pityogenes bidentatus Hrbst. 

H. Heerkens, Korvelseweg 253, Tilburg. 

Hybocampa milhauseri F. (Lep., Notodontidae). Op 7.VI.1963 ving ik in mijn lichtval 

in het Amsterdamse Bos een exemplaar van deze soort. De vlinder, die thuis hoort in bos¬ 

achtige streken, is uit Amsterdam, voor zover ik weet, slechts éénmaal vermeld (5.VI.1915, 

van der Meulen), doch nog niet uit het Amsterdamse Bos. 

De rups leeft op eik, iep, berk en populier. 

M. P. Peerdeman, Westlandgracht 175 II, Amsterdam-Overtoomse Veld. 

Afdeling Zuid-Holland. Biezondere omstandigheden voorbehouden zijn de vergaderingen 

als volgt vastgesteld: 30 oktober en 18 december in Hotel „Terminus”, Den Haag, 5 februari 

1964 in Restaurant „Engels” te Rotterdam en op een nog nader te bepalen datum in april 

1964 in het Museum van Natuurlijke Historie te Leiden, steeds des avonds om 8 uur. De 

leden in Zuid-Holland zullen nog een circulaire ontvangen. 

I. A. Kaijadoe, Secretaris. 


