
202 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 23, 1.XI.1963 

Korte coleopterologische Notities VI 

door 

P. J. BRAKMAN 

(met medewerking van Chr. J. M. Berger) 

De volgende afkortingen zijn gebruikt: 

Be. : Chr. J. M. Berger. 
Br. : P. J. Brakman. 

He. : W. Hellinga. 
Po. : P. Poot. 

R.M.L. : Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. 

Wi. : P. van der Wiel. 

Z.M.A. : Zoölogisch Museum, Amsterdam. 

De conservatoren der twee bovengenoemde musea, Dr. J. T. Wiebes en Dr. G. 

Kruseman, ben ik dank verschuldigd voor de bereidwilligheid mij zonder be¬ 

perking het gevraagde materiaal uit de onder hun beheer staande collecties voor 

onderzoek toe te zenden. 

Om praktische redenen is in dit artikel de systematische volgorde van de 

„Nieuwe Naamlijst” (Everts, 1925) gevolgd, hoewel dit systeem thans geheel 

verouderd is. 

122. Miscodera arctica Payk. (faun. nov. spec.). Hoonhorst (O.), VI.1962, 

een $ (B. Alberts leg., in coll.-He); Otterlo (de Hoge Veluwe), 1.IX.1962, 

een $ , (L. J. van Dijck leg.). Een zeer interessante aanwinst voor onze fauna. 

De soort heeft een circumpolaire verspreiding, in Europa hoofdzakelijk een 

noordelijke, met geïsoleerde arealen in de Zwitserse- en Tiroler Alpen. In de 

vorige eeuw was deze soort in Duitsland slechts uit Pruisen, Pommeren en 

Silezië bekend, tegenwoordig uit de gehele Noordduitse laagvlakte (Horion, 

1941). Derhalve een opmerkelijk voorbeeld van areaaluitbreiding uit de laatste 

tijd. Zowel Horion als Lindroth (1945) melden, dat de soort in heidegebieden 

voorkomt onder mos op weinig begroeide plaatsen, op tamelijk vaste bodem, 

graag aan bosranden. Lindroth wijst bovendien op het constante voorkomen 

van de begeleidende soorten Byrrhus fasciatus Forst, en/of Cytilus serie eus Forst, 

en ziet deze als de prooidieren bij uitstek van Miscodera. 

123. Agonum lugens Dft. (faun. nov. spec.). Texel (de Geul), VI.1961, 

vier exemplaren (He.). Een soort die een overwegend Oosteuropese verspreiding 

bezit en o.a. in Duitsland overal zeldzaam is (Horion, 1941). In Scandinavië 

komt zij vooral voor aan de oevers van eutrofe wateren, dikwijls op zeer slappe 

bodem tussen dichte vegetatie (Lindroth, 1945), hetgeen met de Texelse vondst 

goed overeenstemt. 

124. Harpalus ( Op bonus) cordatus Dft. Texel, VI.1961, een exemplaar (He.). 

Deze zeldzame soort wordt door Klynstra (1939) uit de duinstreek van Den 

Haag vermeld en is mij verder bekend van Domburg. 

125. Harpalus {Opbonus) parallelus Dej. Klynstra (1939) vermeldt een 
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exemplaar uit Amsterdam (de vindplaats is echter twijfelachtig), dat door Schau- 

berger werd gedetermineerd. Raadpleegt men echter de beschrijving die Schau- 

berger (1926) van deze soort geeft, dan blijkt onmiddellijk, dat zijn parallelus 

niet dezelfde is als parallelus Dej. Hij vermeldt uitdrukkelijk, dat de basis van 

het halsschild (als bij brevicollis Serv.) volkomen ongerand is, doch Jeannel 

(1942) zegt van deze in Spanje en Zuid-Frankrijk voorkomende soort: „le bord 

basal nettement rebordé”. De opvatting van Jeannel, dat H. xaxarsi Schaub, een 

synoniem is van H. parallelus Dej. en dat parallelus auct. div. thuishoort in de 

synonymie van H. melleti Heer, is zeer waarschijnlijk juist. Bij onderzoek van 

een groot materiaal van laatstgenoemde soort bleek mij, dat het al of niet gerand 

zijn van de halsschildbasis een vaak onbetrouwbaar kenmerk is (evenals bij enkele 

verwante soorten), vele exemplaren vertonen slechts uiterst geringe of in het 

geheel geen sporen van een randing. Om tot een zekere determinatie te komen is 

onderzoek van het <ƒ genitaalapparaat meestal noodzakelijk. 

Een tweede inlands exemplaar van H. parallelus Dej. werd gemeld door van 

der Wiel (1956) uit Bernden. Het dier werd mij door het Z.M.A. ter revisie 

gezonden. Bij onderzoek van de aedeagus bleek het een exemplaar van H. puncti- 

ceps Steph. te zijn met zogoed als ongerande halsschildbasis. Van de echte H. 

parallelus Dej. is dus geen enkel exemplaar uit ons land bekend, derhalve moet 

deze soort uit onze lijst geschrapt worden. Zij komt ook nergens in Duitsland 

voor (Horion, 1941). 

126. Harpalus (Ophonus) zigzag Costa (faun. nov. spec.). Op de bekende 

kalkhelling bij Colmond-Z.L. werden de laatste jaren enkele tientallen exem¬ 

plaren verzameld (Be., He. en Po.). De soort wordt door Klynstra (1939) 

niet in zijn tabel opgenomen, waarschijnlijk omdat hij het voorkomen in ons land 

van deze uit Zuid-Europa beschreven soort niet mogelijk achtte. Zij is echter ook 

uit Zuid-Duitsland en Zuid-Engeland bekend (Horion, 1941). Zonder onder¬ 

zoek van het $ genitaalapparaat is deze soort niet van de verwanten met zekerheid 

te onderscheiden. Te zijner tijd zal een nieuwe tabel voor deze moeilijke groep 

gepubliceerd worden. 

127. Harpalus attenuatus Steph. Texel, VI. 1961, een exemplaar (He.). Deze 

West- en Zuideuropese soort is in ons land zeldzaam. Verdere bekende vind¬ 

plaatsen zijn: Gorssel, Bergen op Zoom, Eindhoven, Westkapelle, Den Haag, 

Roermond, Roosteren, Exaeten en Waubach. 

128. Badister anomalus Perris {striâtulus Hansen). De tweede vindplaats in 

ons land van deze door mij (1956) van Walcheren gemelde soort is Texel (de 

Geul), VI. 1961, waar door He. 7 exemplaren werden gevangen. 

129. Dromius meridionalis Dej. Een Westeuropese en mediterrane soort, waar¬ 

van Everts slechts een paar exemplaren uit Rotterdam kende, aangevlogen op 

licht. De laatste 20 jaar ving ik deze soort vrij geregeld, doch in klein aantal, op 

Walcheren, meestal op min of meer beschadigde of aangevreten loofbomen (appel, 

populier en wilg). Van VIII.—X.1962 vonden wij de soort in groot aantal door 

takken van zeer oude meidoorn in de duinen tussen Oostkapelle en Vrouwen¬ 

polder met de bijl boven de parapluie uit te kloppen (Be. en Br.). Daarbij bevonden 

zich vele immature, nog geheel weke dieren, zodat wij met de nieuwe generatie 

te doen hadden, die kennelijk overwintert. 
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130. Ocalea rivularis Mill. Enkele exemplaren werden gevangen in de Bies- 

bosch (P. C. Heyligers leg.) en aan een bron bij Schin op Geul (Be. en Br.). De 

soort bewoont zeer vochtige biotopen aan de oevers van stromend water en is 

met de tabellen in Col. Neerl. I en III moeilijk van de nauwverwante picata 

Steph. te onderscheiden. Hierbij volgt daarom een betere tabel voor de vier in¬ 

landse Ocalea-soorten, ontleend aan Hansen (1954): 

1 (2) Poten en sprietwortel bruin of geelbruin. Bovenzijde zwart . concolor Kiesw. 

2 (1) Poten en sprietwortel geel of roodgeel. Bovenzijde in de regel geheel of gedeeltelijk 

bruinzwart of bruinrood. 

3 (4) Dekschilden tamelijk verspreid en krachtig bestippeld en tamelijk verspreid be¬ 
haard. Halsschild verspreid en vrij grof, doch vlak bestippeld . badia Er. 

4 (3) Dekschilden vrij dicht en fijn bestippeld en dicht behaard. Halsschild fijner be¬ 
stippeld. 

5 (6) Halsschild met onduidelijke microsculptuur, tamelijk glanzig, de stippels zijn fijn, 

duidelijk begrensd en niet zeer vlak. Beharing op de achterhelft der dekschilden 

schuin naar achteren gericht . picata Steph. 

6 (5) Halsschild met duidelijke microsculptuur, minder glanzig, de stippels zijn meestal 
groter, doch vager begrensd, min of meer uitgewist en vlak. De beharing op de ach¬ 

terhelft der dekschilden vanaf de naad meer naar buiten gericht . rivularis Mill. 

131. Ilyobates haroldi Ihssen (faun. nov. spec.). Een door Ihssen (1934) 

terecht van 7. nigricollis Payk. afgesplitste soort, die inmiddels uit bijna geheel 

Europa bekend geworden is, meestal veel zeldzamer dan nigricollis. Beschrijving 

en tekeningen werden overgenomen door Horion in zijn Nachtrag z. F. G. 

(1935). Bij een revisie van het materiaal uit de collectie-EvERTS (in R.M.L.) 

bleken 11 exemplaren van haroldi onder nigricollis schuil te gaan, afkomstig 

van de volgende vindplaatsen: Den Haag, Loosduinen, Maarsbergen, Oldenzaal, 

Montferland, Breda, Kerkrade en Valkenburg-Z.L. Uit particuliere collecties zag 

ik haroldi nog van Denekamp (He.), Winterswijk en Eindhoven (Be.). De beide 

soorten zijn als volgt te onderscheiden: 

— Halsschild zeer dicht bestippeld, dof, de tussenruimten der stippels scherp kielvormig. 

Kop op de onderzijde gezien met bijna rechte zijden, naar de basis versmald. Gemid¬ 

deld kleiner, 3—5,5 mm ..... nigricollis 

— Halsschild dicht bestippeld, de tussenruimten der stippels zo groot, dat de oppervlakte 

een zwakke glans verkrijgt. Kop op de onderzijde gezien met min of meer afgeronde 

zijden. Gemiddeld groter, 4—7 mm . haroldi 

Er zijn duidelijke verschillen in het $ genitaalapparaat (zie de tekeningen bij 

Horion), doch meestal is genitaalonderzoek niet noodzakelijk. Helaas houden 

de Scandinaviërs er blijkens hun nieuwste catalogus (Lindroth, I960) en ook 

blijkens het werk van Hansen (1954) een afwijkende nomenclatuur op na. Zij 

noemen de beide soorten subopacus Palm (nigricollis s. Ihssen) en nigricollis 

Payk. (haroldi Ihssen). Op deze kwestie is Ihssen (1937) nader ingegaan en het 

komt mij voor, dat zijn argumentatie om de Scandinavische nomenclatuur af te 

wijzen gegrond is. 

132. Aleuonota rufotestacea Kr. (faun. nov. spec.). Epen, Z.L., 22.IV.196l, 

een $ gezeefd op een mergelhelling onder beuken (Br.). Volgens Hansen 
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(1954) waarschijnlijk gebonden aan het gangensysteem of de nesten van kleine 

zoogdieren. 

133. Atheta aquatilis Thoms, (faun. nov. spec.). Epen, Z.L., 25.VI.1962, 

een $ en vier $ $ aan de oever van een beschaduwde bron (Be. en Br.). Dit 

biotoop is typisch voor deze soort (Benick & Lohse, 1959). 

134. Hypocyptus pulicarius Er. De soort werd reeds uit ons land gemeld van 

Denekamp (van der Wiel, 1956). Wij vonden haar in groot aantal bij het 

uitkloppen van oude meidoorn in een duinvallei bij Oostkapelle-Z., VIII—IX.- 

1962 (Be. en Br.). De onderscheiding der Hypocyptus-soorten is tegenwoordig 

niet meer mogelijk zonder gebruik te maken van de revisie van Palm (1935), 

waarvan Hansen (1952) een goede samenvatting geeft. 

135. Mycetoporus ruficornis Kr. (faun. nov. spec.). Deze vorm, door Everts 

onder de synoniemen van M. brunneus Mrsh. opgenomen, is een goede soort, 

evenals de door hem vermelde aberratie longulus Mnnh. Daarentegen behoren de 

aberraties bimaculatus Boisd. en tristis Grav. thuis in de synonymie van brunneus, 

ze zijn door allerlei kleurovergangen met de nominaatvorm van deze soort ver¬ 

bonden en kunnen beter vergeten worden. Het brunneus-complex bestaat derhalve 

uit drie soorten, die als volgt naar het werk van Hansen (1952) onderscheiden 

kunnen worden: 

1 (2) Kop op de bovenzijde met een duidelijke, uit golvende dwarslijnen bestaande micro- 

sculptuur. Kleur van het lichaam zeer variabel, van lichtbruin tot bijna zwart met 

lichtere schoudervlekken ... brunneus Mrsh. 

2 (1) Kop op bovenzijde zonder microsculptuur. 

3 (4) Gemiddeld iets groter dan de volgende soort. Kaaktasters bruin of bruingeel, achter- 

dijen in de regel bruinzwart. Sprieten aan de basis geel, naar het uiteinde zwart¬ 

bruin. Dekschilden rood, halsschild zwart .... longulus Mnnh. 

4 (3) Gemiddeld iets kleiner. Kaaktasters geel, achterpoten geheel roodachtig. Sprielen 

lichter van kleur, meestal geheel roodgeel. Dekschilden rood met soms op de achter¬ 

helft een vage donkere dwarsband. Halsschild meestal bruinachtig. Microsculptuur 

van halsschild en dekschilden krachtiger en wijder uiteen staand dan bij de twee 

vorige soorten ... ruficornis Kr. 

Van Ai. ruficornis zag ik uit de collectie-EvERTS (R.M.L.) twee exemplaren 

(Rotterdam en Den Haag). Bovendien een exemplaar van St. Pieter (Be.) en 

één van Moerdijk (Br.). Ai. brunneus en longulus komen algemeen verbreid door 

het gehele land voor. 

136. Philonthus binotatus Grav., tot dusverre opgevat als een kleuraberratie 

van punctus Grav., is blijkens een onderzoek van Palm een goede soort. Behalve 

door de geheel afwijkende aedeagus en de rode achterhoeken der dekschilden is 

binotatus nog van punctus te onderscheiden door het dichter bestippelde halsschild 

en de smallere kop. Horion (1954) geeft een reproductie van de tekeningen 

van Palm. Pb. binotatus wordt door Everts vermeld van Texel en Amsterdam. 

Verdere vindplaatsen zijn mij niet bekend geworden. 

137. Othius lapidicola Kiesw. (faun. nov. spec.). Colmond-Z.L., 31.VIII.1961, 

een exemplaar (He.). Ook uit het buitenland is deze soort bekend van warme 

kalkhellingen. 

138. Paederus ruficollis F. en rubrothoracicus Goeze. Everts (1922) noemt 
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in het subgenus Paederidus Muls. & Rey de drie inlandse soorten gemellus Kr., 

ruficollis F. en sanguinicollis Steph. en wijst op de afwijkende inzichten van 

Bernhauer en Schilsky, die slechts twee soorten onderscheiden. Deze laatste 

opvatting is de juiste gebleken, er worden tegenwoordig algemeen slechts de 

volgende twee soorten aangenomen: ruficollis F. (gemellus Kr.) en rubrothoracicus 

Goeze (ruficollis Er. non auct., sanguinicollis Steph.). Daarvan is ruficollis in ons 

land niet zeldzaam op het diluvium, aan heiplassen en beekoevers, doch van de 

montane, Middeneuropese rubrothoracicus zag ik slechts 5 exemplaren in de col- 

lectie-EvERTS (R.M.L.), afkomstig van Maastricht en Limmel. De beide soorten 

kunnen als volgt onderscheiden worden: 

— Kleinere soort, 6,5—7 mm. De basale groeven van de eerste vier tergieten niet duidelijk 

bestippeld, de beharing aan weerszijden van deze tergieten waaiervormig gerangschikt 

. rujicollis 

— Groter, 8—10 mm. De basale groeven van de eerste vier tergieten grof doch oppervlakkig 

bestippeld, de beharing normaal van voren naar achteren gericht . rubrothoracicus 

139. Lesteva nivicola Lohse (faun. nov. spec.). Schin op Geul, Vijlen-Z.L. 

en Epen-Z.L., in groot aantal uit mos aan bronnetjes, V.1961 en VI.1962 (Be-, 

Br., He., Po. en Wi.), in gezelschap van L. longelytrata Gze., punctata Er. en 

heeri Fauv., in het bronnetjesbos bij Epen ook van L. pubescens Mnnh. De nieuwe 

soort, door de uitvoerige revisie van Lohse (1955) van het genus Lesteva uit 

vele montane gebieden van Duitsland bekend geworden, gelijkt buitengewoon 

veel op L. longelytrata en is daarvan naar uiterlijk zichtbare kenmerken slechts 

met moeite te onderscheiden. Onderzoek van het genitaalapparaat sluit echter 

elke twijfel uit. Het aantal soorten in dit genus bleek in Europa veel groter te 

zijn dan tot dusverre bekend was, zodat door Lohse verschillende nieuwe soorten 

beschreven zijn. De gebruikelijke determinatie-tabellen zijn thans geheel verouderd, 

zodat hierbij een nieuwe tabel voor onze inlandse soorten volgt. Daarin is ook 

opgenomen de uit ons land nog niet bekende L. hanseni Lohse, die uit het aan¬ 

grenzende Duitsland bekend is en ook wel in het oosten van ons land zal voor¬ 

komen. 

1 (2) Zijden van het halsschild alleen bij de voorhoeken gerand. Grof bestippelde soort, 

3,5—4 mm lang . punctata 

2 (1) Zijden van het halsschild volkomen gerand. 
3 (4) Halsschild in het midden van de zijden met een duidelijk groefje, soms bestaande 

uit één enkele vergrote stippel. Voorhoofd met onduidelijke zijgroefjes, daartussen 

weinig of niet gewelfd. Grof bestippelde soort, 3,5 mm . heeri 

4 (3) Halsschild zonder zijgroefje. Voorhoofd met duidelijke langsgroeven, daartussen 

duidelijk gewelfd. Minder grof bestippelde soorten. 
5 (8) Op de bovenzijde zeer fijn bestippelde soorten. Dekschilden kort en breed, met 

gereduceerde achtervleugels. 
6 (7) De welving der dekschilden verloopt niet gelijkmatig tot aan de zijrand, naast de 

zijrand bevindt zich in het midden een vlakke langsverhevenheid. Halsschild iets 

minder dicht bestippeld dan bij de volgende soort, glanzig. Aedeagus onbehaard. 

Lengte 4,5—5 mm ... hanseni 
7 (6) Dekschilden tot aan de zijrand gelijkmatig gewelfd. Halsschild zeer fijn en dicht 

bestippeld, bijna mat. Aedeagus behaard. Lengte 3,5—4 mm . pubescens 

8 (5) Op de bovenzijde krachtig bestippelde soorten. Dekschilden veel langer. 
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9 (10) Laatste lid der achtertarsen duidelijk langer dan het eerste lid. Aedeagus zeer klein, 

over de gehele onderzijde scherp gekield (fig. la) . longelytrata 

10 (9) Laatste lid der achtertarsen even lang als, of korter dan het eerste lid. Aedeagus 

dubbel zo groot als bij de vorige soort, op de onderzijde slechts apicaal gekield 
(fig. lb) ... nivicola 

Fig. 1. Aedeagus (lateraal en ventraal) van: a. Lesteva longelytrata Goeze en b. L. nivicola 

Lohse (naar Lohse). 

Inzake de verspreiding dezer zes soorten kan het volgende vermeld worden: 

punctata Er.: in ons land niet algemeen, gevonden aan rivieroevers (Rotterdam, 

Spijkenisse, Schiedam) en op verschillende plaatsen in Z.-Limburg aan beek- 

oevers en bronnen. 

heeri Fauv. (sicula auct) : algemeen verbreid door het gehele land, op vochtige 

plaatsen. 

hanseni Lohse: nog niet in ons land gevonden. Uit N.W.-Duitsland en het Rijn¬ 

land bekend, aan snelstromend water in mos dat aan een voortdurende sproeiregen 

is blootgesteld, bij watermolens en bronnen. 

pubescens Mnnh.: in ons land zeldzaam, bekend van Rotterdam, Ootmarsum en 

Z.-Limburg. Biotoop als bij hanseni. 

longelytrata Goeze: vrij algemeen verbreid door het gehele land, op vochtige plaat¬ 

sen. 

nivicola Lohse: tot dusverre alleen bekend uit Z.-Limburg, in mos bij enkele bron¬ 

nen. 

140. Batrisodes adnexus Hampe. Het enige uit ons land bekende exemplaar 

(Oldenzaal, de Vries van Doesburg leg.) bevindt zich in de collectie-EvERTS 

(R.M.L.). Bij controle van dit exemplaar bleek het een 9 van B. venustus Reichb. 

te zijn (vid. Be. en Br.), zodat adnexus uit onze lijst geschrapt moet worden. 

141. Brachygluta perforata Aubé. Het enige exemplaar dat Everts kende (als 

cf var. van B. haematica Reichb.) werd gevonden in Amsterdam. B. perforata is 

echter zonder twijfel een goede soort, de ^ S 24n al heel gemakkelijk van haema¬ 

tica te onderscheiden (zie Jeannel, 1950). Een tweede $ van deze zeldzaamheid 

werd gevonden te Colmond, Z.L., IV.1962 (Be.). 

142. Sphaerites glabratus F. (faun. nov. spec.). Vijlen, Z.L., IV.1962, 11 

exemplaren onder op de grond liggende berkezwammen (Placoderma betulinus 

Buil.) (Be.). Een in montane gebieden uit geheel Europa bekende soort die niet 

alleen aan fungi, doch ook aan uitvloeiend boomsap, aan mest, aas en schimmelend 

plantaardig materiaal wordt gevonden (Horion, I960). 

143. Het complex Saprinus semistriatus Scriba (s.l.). In een kort artikel gaf 
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ik (1950) een overzicht van de ontdekking van Ihssen, dat 5’. semistriatus in 

Midden-Europa uit een complex van drie soorten bestaat, waarvan er toen twee 

uit ons land bekend waren. Door van der Wiel (1956) werd de determinatie- 

tabel overgenomen en ook de derde soort uit ons land gemeld. Echter wijzigde 

hij de nomenclatuur naar aanleiding van een publicatie van Binaghi & Moro 

(1946), die helaas het uitgangspunt van deze hele kwestie, de in 1790 beschreven 

S. semistriatus Scriba, verkeerd interpreteerden. In deze zaak is nu klaarheid ge¬ 

komen door de gedegen studie van Dahlgren (1962), die door typenonderzoek 

de nomenclatuur der Europese soorten kon fixeren en nog een vierde soort (uit 

Libië) beschreef. De synonymie van onze drie soorten luidt thans als volgt: 

S. semistriatus Scriba (punctatostriatus Mars). 

S. cuspidatus Ihssen (planiusculus auct. nee Motsch.). 

S. subnitescens Bickh. {meridionalis Ihssen). 

Mijn tabel van 1950 is nog volledig bruikbaar, indien men de naam meridionalis 

Ihssen vervangt door subnitescens Bickh. In ons land zijn semistriatus en cuspidatus 

algemeen verbreid, doch van subnitescens zijn slechts twee exemplaren bekend, 

beide uit kauwenesten. 

144. Onthophagus fractie omis Preysl. en similis Scriba. Uit een onderzoek 

van Lohse (1958) is gebleken, dat similis, tot dusverre opgevat als een $ dwerg- 

vorm van fracticornis, een goede soort is en dat de echte fracticornis, een Zuid- 

europese soort, in onze streken termofiel en zeldzaam is. Daarentegen komt similis 

in geheel Z. en M.-Europa en ook in ons land algemeen verbreid voor. Onder de 

260 exemplaren in de collectie-EvERTS (R.M.L.) die bij fracticornis stonden, 

bevinden zich slechts 3 $ $ en 8 $ $ van deze soort (Maastricht, Ede-G., de 

Steeg, Bussum, Renkum, Arnhem, Hilversum, Den Haag en Amsterdam), terwijl 

de rest bijna geheel tot similis behoort. In de collectie van het Z.M.A. bevindt 

zich 1 $ van fracticornis (Venlo), terwijl mij uit particuliere collecties geen 

materiaal van deze soort bekend geworden is. De twee soorten kunnen bij enige 

opmerkzaamheid zonder moeite uit elkaar gehouden worden, al zal bij sommige 

$ $ met gereduceerde of geheel ontbrekende kophoorn, die af en toe voorko¬ 

men, genitaalonderzoek uitkomst moeten brengen. Ik geef hierbij de onderschei¬ 

ding naar Lohse, voor de $ $ aangevuld door Weise (1959), die mij tot dus¬ 

verre niet in de steek heeft gelaten: 

—- Lengte 7—9 mm. Kleur van het halsschild in de regel bruinachtig-bronskleurig. Schedel- 

lijst van het $ tweederde gedeelte van de breedte van de kop innemend, de basale 
hoeken duidelijk (fig. 2a). Van terzijde gezien maakt de kophoorn (het versmalde, in 

een punt toelopende gedeelte van de schedellijst) met de basis van de schedellijst een 

rechte hoek. Aedeagus fig. 2c. Bij het $ is de ruimte tussen schedel- en voorhoofdlijst 

dicht en grof rimpelig bestippeld . fracticornis 
— Lengte 4,5—7 mm. Kleur van het halsschild in de regel groenachtig-bronskleurig. Sche¬ 

dellijst van het $ smaller, ongeveer de helft van de kopbreedte innemend, de basale 

hoeken afgerond (fig. 2b). Van terzijde gezien maakt de kophoorn met het basale ge¬ 

deelte van de schedellijst een zeer stompe hoek. Aedeagus fig. 2d. Bij het $ is de 

ruimte tussen schedel- en voorhoofdlijst verspreid, niet rimpelig bestippeld . similis 

145. Carpophilus marginellus Motsch. (faun. nov. spec.). Eindhoven, 

IX.1961, een exemplaar (Be.); Bergen op Zoom, 9.IX.1962, een exemplaar op 
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Fig. 2. Kop (van voren gezien) van: a. Onthophagus fracticovnis Preysl. en b. O. similis 

Scriba; Aedeagus (lateraal, van achteren en op de onderzijde gezien) van: c. O. fracticornis 

Preysl. en d. O. similis Scriba .(naar Lohse). 

een rottende Polyporus jrondosus Fl.D. - (Br.). Een opmerkelijke soort, afkom¬ 

stig uit China en Japan, die plotseling op verschillende plaatsen in Europa wordt 

gevonden. Zij gelijkt op C. immaculatus Luc., donker zwartbruin, ongevlekt, 

met lichtere randen aan halsschild en dekschilden, het mesosternum gekield (bij 

immaculatus niet gekield), op de bovenzijde veel minder gechagrineerd dan bij 

immaculatus en daardoor glanziger. 

Allen (1958) meldt Engelse vondsten uit hooi, kompost e.d., bijna steeds in 

de buurt van menselijke behuizingen. Strand (I96I) noemt een vondst bij Oslo 

uit rottende Armillaria mellea Fr. Tenslotte is de soort bij Düsseldorf op een rotte 
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biet gevonden (Horion, i.l. 1962). Een nieuwe tabel voor Carpophilus geeft 

Dobson (1954). 

146. Meligethes atramentarius Forst. Epen, Z.L., 22.IV.196l, enkele exempla¬ 

ren op gele dovenetel, tezamen met M. difficilis Heer (Br. en He.). De soort 

is ook uit het buitenland van Lamium galeobdolon Crantz bekend en schijnt overal 

tamelijk zeldzaam te zijn (Horion, I960). 

147. Olibrus pygmaeus Strm. Een soort, waarvan tot voor kort de waardplant 

niet met zekerheid bekend was. In Denemarken werden larven gevonden in de 

bloemhoofdjes van Filago minima Pers., waaruit de kever gekweekt werd (Han¬ 

sen, 1950). Toen ik deze onaanzienlijke Composiet bij Bergen op Zoom in groot 

aantal aantrof op een zandig terreintje, leverde voorzichtig af kloppen de kever 

bij honderden op. Daar het plantje in de zandstreken van ons land algemeen is, 

zal ook O. pygmaeus wel niet zo zeldzaam zijn. 

148. Enicmus consimilis Mnnh. (faun. nov. spec.). Vijlen, Z.L., IV. 1962, 

een exemplaar (Be.). De soort is uit vele delen van N. en M.-Europa bekend, 

ontbreekt tot dusverre slechts in België en Zwitserland (Horion, 1961). 

149. Simplocaria maculosa Er. en metallica Strm. Van beide soorten vermeldt 

Everts (1924) één enkel inlands exemplaar, resp. van St. Pieter en Arnhem, die 

ook in zijn collectie (R.M.L.) aanwezig zijn. Het zijn beide afgewreven exem¬ 

plaren van de gewone S. semistriata F. (vid. Be. en Br.). Verdere vangsten uit 

ons land zijn niet bekend geworden. 5'. metallica is een boreo-alpine soort, die 

in ons land onmogelijk autochthoon kan zijn, terwijl S. maculosa een tot oostelijk 

Midden-Europa beperkte soort is (Horion, 1955). Beide soorten moeten voor 

onze fauna geschrapt worden. 

150. Agritós convexicollis Redt. (faun. nov. spec.). St. Odiliënberg, 

VI.1961, een $ ; Epen-Z.L-, VI.I960, een $ (Be.). Een over grote delen van 

Midderj-Europa verspreide soort (Horion, 1955). Alle auteurs wijzen er op, 

dat deze soort op de gewone es (Fraxinus excelsior L.) voorkomt, niet op grote 

bomen, doch bij voorkeur op hakhout. 

151. Hypnoidus sabulicola Boh. (faun. nov. spec.). Drunen-N.B., 2.VII.1961, 

een exemplaar (Po.). Een soort, die ook uit het buitenland van zandgebieden 

wordt opgegeven. 

152. Choragus horni Wolfr. Deze soort werd uit ons land voor het eerst ver¬ 

meld van twee vindplaatsen uit Zuid-Limburg (van der Wiel, 1956), waarbij 

gebruik werd gemaakt van de onderscheidingskenmerken, vermeld door Horion 

(1935). Later werd de soort nog door mij ( 1961 ) gemeld uit Zuid-Beveland. He¬ 

laas was ons toen niet de fraaie publicatie van Palm (1954) over de beide 

Choragus-soorten bekend, waaruit nu blijkt dat hetgeen wij aanzagen voor Ch. 

horni in werkelijkheid Ch. sheppardi Kirby is. Dit is te wijten aan enige onnauw¬ 

keurigheden in de beschrijving van horni, waarvan Palm zich door onderzoek van 

het type kon overtuigen. Intussen werd door ons (Be. en Br.) zowel in Zeeland 

als in Z.-Limburg een groot C/?0rag#j-materiaal verzameld, door oude meidoorn- 

stammen met de bijl te bewerken. Ook dit materiaal behoort geheel tot sheppardi 

Zelfs de kleinste (1,2 mm) en volkomen zwarte exemplaren behoren tot die soort, 

zodat de tot dusverre gebruikelijke onderscheiding van de Choragus-soorten als 

volgt gewijzigd moet worden: 
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— Dekschilden korter dan bij de volgende soort, de tussenruimten duidelijk gewelfd. Abdo- 
minaalsegmenten tamelijk verspreid bestippeld, de tussenruimten even groot als de stip¬ 

pels. $ : alle sternieten met uitzondering van het laatste zwak ingedrukt, laatste sterniet 

in het midden 1,5 maal zo lang als het voorlaatste (fig. 3a); van terzijde gezien is het 

laatste sterniet bultig gewelfd (fig. 3b). Bij het $ is het laatste sterniet in het midden 

ongeveer tweemaal zo lang als het voorlaatste, niet bijzonder gewelfd (fig. 3c) sheppardi 

— Dekschilden iets gestrekter, de tussenruimten minder gewelfd. Abdominaalsegmenten 

dicht, soms ineenvloeiend bestippeld. $ : alle sternieten over het midden zwak ingedrukt, 

het laatste in het midden weinig langer dan het voorlaatste (fig. 3d); van terzijde gezien 

is het laatste sterniet niet bijzonder gewelfd (fig. 3e). Bij het $ het laatste sterniet in 

het midden ongeveer even lang als het voorlaatste, niet gewelfd (fig. 3f) . horni 

Fig. 3. Choragus sheppardi Kirby: a. abdomen van het $ ventraal, b. idem lateraal, c. 
laatste sternieten van het $ ; Choragus horni Wolfr.: d. abdomen van het $ ventraal, e. 

idem lateraal en f. laatste sternieten van het $. (naar Palm). 

Ch. horni moet dus voorlopig uit onze lijst geschrapt worden, doch komt in 

geheel Midden- en Noord-Europa voor, zodat zij te eniger tijd ook wel in ons 

land gevonden zal worden. In Zweden werd deze soort gevonden in dode, nog 

staande stammen van Sorhus aucuparia L. 

153. Phyllohius maculicornis Germ. Hulst-Z., eind V. - begin VI. 1961 in aantal 

op bloeiende meidoorn. De soort was niet uit het westen van ons land bekend. 

154. Vhytohius velaris Gyll. Een soort, die eenmaal op Terschelling in groot 
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aantal werd gevangen, waarover Reclaire (1925) heeft bericht. Uit zijn uitvoeri¬ 

ge verhandeling inzake de variabiliteit van de kleur der poten en de beschubbing 

blijkt wel, dat hij moet hebben getwijfeld aan de juistheid van zijn determinatie, 

die echter door Everts bevestigd werd. Er konden toentertijd voor het onder¬ 

havige dier slechts de twee soorten, quadriiuberculatus F. en velaris GylL, in aan¬ 

merking komen en het was zonder meer duidelijk, dat de soort van Terschelling 

niet tot eerstgenoemde kon behoren. Hierin is verandering gekomen door de 

mooie monografie der palaearctische Ceuthorrhynchinae van de hand van Hans 

Wagner. Hij beschreef (1939) de nieuwe soort Ph. zumpti, die in groot aantal 

in de buurt van Cuxhaven onder Spergularia salina Presl. gevonden was. 

Reclaire vond zijn dieren op en onder Plant ago maritima L., zodat het ver¬ 

moeden voor de hand lag, dat deze dieren eveneens tot zumpti zouden behoren 

en deze soort dus kennelijk aan halofieten gebonden is. Bij onderzoek van het 

materiaal uit de collectie-VAN der Wiel (Z.M.A.) bleek dit vermoeden juist te 

zijn. Ph. velaris moet daarom weer voor onze fauna geschrapt worden en ver¬ 

vangen door zumpti. Deze werd intussen ook op Texel, 3.V.1949, in 7 exemplaren 

gevonden (Be.). Blijkens de monografie van Wagner is Polygonum amphihium 

L. de waardplant van Ph. velaris. De drie verwante soorten kunnen als volgt on¬ 

derscheiden worden: 

1 (2) Halsschild op de bovenzijde ook bij sterke vergroting gezien niet bestippeld, doch 

fijn gekorreld. Poten in de regel lichter gekleurd dan bij de volgende twee soorten. 

Bovenzijde met talrijke kleine metaalkleurige schubjes, vermengd met grotere grauw¬ 

achtige schubben, die niet zeer dicht opeen staan . velaris Gyll. 

2 (1) Halsschild op de bovenzijde diep en dicht bestippeld, de afzonderlijke stippels zijn 

zeer duidelijk. 
3 (4) De donkere bovenzijde met zeer kleine metaalkleurige schubjes, vermengd met in 

losse groepen staande grotere witachtige schubben. Dijen en sprieten bruinzwart of 

zwart, de schenen geelbruin met in het midden een onduidelijk begrensde donkere 

ring ... quadrituberculatus F. 

4 (3) De gehele bovenzijde is veel dichter aaneenstaand met grotere grauwe of geelachtige 

schubben bedekt, met daartussen fraai goudkleurige schubjes, die echter gedeeltelijk 

door de grovere beschubbing bedekt kunnen zijn. Dijen donkerbruin, schenen geel¬ 

rood zonder donkere ring. Sprieten eveneens geelrood, met soms een donkerder 

knots .... zumpti Wagn. 

155. Miarus micros Germ. Bergen op Zoom, VIII. 1961 in aantal op Jasione 

montana L. (Br.). Deze soort is in ons land merkwaardigerwijs alleen van een 

paar vindplaatsen uit Noord-Brabant bekend. 

Zusammenfassung 

Faunistische, systematische und ökologische Käfernotizen. Neu für die hollän¬ 

dische Fauna werden verzeichnet: Mis codera arctic a Payk., Agonum lu gens Dft, 

Harpalus (O.) zigzag Costa, llyohates haroldi Ihssen, Aleuonota rufotestacea Kr., 

At he ta aquatilis Thoms., Mycetoporus ruficornis Kr., Othius lapidicola Kiesw., 

Lesteva nivicola Lohse, Sphaerites glabratus F., Carpophilus marginellus Motsch., 

En i cm u s c on simili s Mnnh., A gril us convexicollis Redt. und Hypnoidus sabulicola 

Boh. Dagegen müssen für unsere Fauna gestrichen werden: Harpalus (O.) paral- 
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lelus Dej., Batrisodes adnexus Hampe, Simplocaria maculosa Er., Simplocaria metal- 

lica Strm. und Chor a gus h or ni Wolfr. 

Von Onthophagus fracticornis Preysl. wurden insgesamt 12 holländische Stücke 

gesehen, O. similis Scriba is in Holland weit verbreitet. Die früher von der Insel 

Terschelling gemeldete Phytobius velaris Gylh erwies sich als Ph. zumpti Wagn. 

Diese wahrscheinlich an Halophyten gebundene Art wurde inzwischen auch auf 

der Insel Texel gefunden. 
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Na een onderbreking van twee jaar is de serie Faunistik-delen uitgebreid met het negende 

deel, dat het eerste gedeelte der Staphyliniden omvat. Het behandelt de Micropeplinae tot 

en met de Euaesthetinae (volgens het systeem van Winkler), waaronder de moeilijke genera 

Erogophloeus, Bledius en Stenus. Talrijke ook voor onze eigen fauna belangrijke nieuwe 

gegevens inzake verspreiding en systematiek vinden in dit deel een plaats. De genera Bledius 

en Stenus beslaan alleen al bijna 150 bladzijden en het blijkt telkens weer hoe moeilijk het 

geweest is de vaak verschillende inzichten der specialisten tot een synthese te brengen. In 

de systematiek der Staphyliniden zit de laatste jaren bijzonder veel beweging en het laatste 

woord is in vele genera nog lang niet gesproken. 

Een opvallende nova species is Mieropeplus ripicola Kerstens, tot dusverre alleen bekend 

van enkele vindplaatsen in Oldenburg en van Denekamp en Winterswijk, aan beekoevers 

op onbegroeide plaatsen. Bledius vilis Mäkl. noemt de auteur een Europese zeldzaamheid, 

met een zeer eigenaardig verspreidingspatroon: het uiterste noorden van Finland en Noor¬ 

wegen, in Duitsland één vindplaats in Oldenburg en in ons land de rijke vindplaats aan de 

Dinkel bij Denekamp. Een „relictaire” verspreiding, wellicht veroorzaakt door de laatste 

glaciaalperiode uit de aardgeschiedenis. 

Bij het doornemen van het genus Stenus vielen mij weer de soorten picipennis Er. en 

pumilio Er. op. Beide soorten worden door Everts noch in Col. Neerl. I noch in Col. 

Neerl. III als inlands vermeld, doch duiken plotseling als zodanig op in de Nieuwe Naam¬ 

lijst van 1925. Voor zover mij bekend heeft Everts van deze twee soorten nergens vind¬ 

plaatsen vermeld, doch in zijn met de hand geschreven vindplaatsenlijst komen de volgende 

aantekeningen voor: picipennis Er., 3 ex. Halsteren (fort de Rover); pumilio Er., 1 ex. 

Hilversum. 

Het is verheugend, dat de auteur geen gevolg heeft gegeven aan de bij de Angelsaksen 

blijkbaar zo geliefde voortdurende wijzigingen in de nomenclatuur. Waarom b.v. de sinds 

1830 en 1837 algemeen bekende genusnamen Erogophloeus Mnnh. en Acrognathus Er. nog 

gewijzigd zouden moeten worden, ontgaat de nuchtere beschouwer. Zelfs al zouden hier en 

daar obscure geschriften ontdekt worden (die niemand kent), waaruit met veel moeite een 

prioriteit te destilleren zou zijn, dan nog dient in zulke gevallen eerder van het instituut 

der nomina conservanda gebruik gemaakt te worden dan de nomenclatuur (een hulpmiddel, 

geen doel op zichzelf) te belasten met nieuwe synoniemen. 

Het nieuwe deel van Horion’s levenswerk zal, ook door de vele ecologische gegevens, 

ongetwijfeld een stimulans geven aan de bestudering der Staphyliniden. De nog resterende 

genera der kortschilden zullen nog minstens twee delen opeisen. Mogen zij spoedig ver¬ 

schijnen. — P. J. Brakman. 


