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schrift door mij was bijgevoegd), want hij bleef zich met hart en ziel voor de 

N.E.V. en haar leden interesseren. 

Mijn laatste bezoek bracht ik hem op 13 juni 1963, twee dagen voor zijn 84e 

verjaardag. Toen ik in oktober van mijn daarop volgende reis naar Amerika terug¬ 

keerde, was hij overleden. 

Wij zullen een prettige en dankbare herinnering aan hem blijven behouden. 

Calocoris schmidti Fieb een nieuwe wants voor ons land 

(Hem. Het.). 

door 

W. H. GRAVESTEIN 

Tijdens de Zomervergadering van het vorig jaar maakten wij ook een excursie 

naar het Savelsbos bij Gronsveld. Dit natuurreservaat is reeds lang bekend om zijn 

vele zeldzame insecten en ik kan hier weer een nieuwe soort aan toevoegen. Door 

het afkloppen van C ory lus en F raxi nus, die de bosrand vormen, ving ik één lange, 

groene wants, die op het oog wel iets leek op de eveneens groene Calocoris affinis 

(H.-S.). Het gevangen dier evenwel was zwart getekend en bij nader onderzoek 

bleek het sterk zwart behaard. Dit is Calocoris schmidti Fieb., een dier van 7,3—8,0 

mm lengte, dat nog nooit in Nederland was aangetroffen. In de literatuur wordt 

hij hoofdzakelijk aangegeven van Fraxinus excelsior, zo nu en dan van Corylus 

en, incidenteel, van vele andere bomen. Hij schijnt wel aan Fraxinus gebonden te 

zijn. Analoog is mijn vangst. Datum: 25.VI. 1962, $ . 

De imago leeft van midden mei tot begin juli. De soort overwintert als ei. 

De verspreiding is hoofdzakelijk Midden- tot Zuid-Europa. Niet uit België 

bekend zijnde, bereikt hij in Duitsland de noordgrens van zijn verspreidingsge¬ 

bied aan de noordrand van het Middengebergte. Hij werd éénmaal in Denemarken 

(Fünen) gevonden. 

In het zuiden van Limburg moeten we Calocoris schmidti nu zeker meer kunnen 

vinden, zodat we hier zeer attent op moeten zijn. 

Summary 

Calocoris schmidti is new to the fauna of The Netherlands and has been col¬ 

lected from Fraxinus. It is a Central- and South-European species. 

Amsterdam (Z.2), Rubensstraat 87. 

Bupalus piniarius L. (Lep., Geom.). In verband met de vraag van de heer W. J. Boer 

Leffef in zijn korte mededeling (Ent. Ber. 23 : 192) is het misschien nuttig te vermelden, 

dat mijn ervaringen met de zijne overeenstemmen: het zijn practisch uitsluitend wijfjes die 

op licht af komen, mannetjes zeer weinig. 

De soort, hier gewoon, was in 1963 buitengewoon talrijk (tenminste in Montfort). 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort-L. 


