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eens wat intensiever met deze verwaarloosde groepen te gaan bezighouden. Het aantal 

verwerkte gegevens is enorm en onze kennis van de verspreiding dezer dieren is een grote 

stap voorwaarts gekomen. Van harte aanbevolen dus. 

Uit het voorwoord van de schrijver valt af te leiden, dat niet geringe financiële moeilijk¬ 

heden de uitgave van dit deel hebben geremd. Het is te hopen, dat deze moeilijkheden op 

een of andere wijze overwonnen zullen worden, opdat het verschijnen van de volgende 

delen van dit zeer belangrijke werk verzekerd zij. — P. J. Brakman. 

Vlinderpostzegels in Nederlands Nieuw Guinea. Voor de eerste maal zijn vier vlinders 

gebruikt als onderwerp voor postzegels van Nederlands Nieuw-Guinea. Deze zegels werden 

op 1 september uitgegeven als Sociale Zorg-zegels I960. De afgebeelde vlinders zijn: 

Papilio paradisea Stgr., Papilionidae, 5 + 5 ct. 

Thysonotis danis Cr., Lycaenidae, 10 -(- 5 ct. 

Cethosia cydippe h., Nymphalidae, 25 -}- 10 ct. 

Taenaris cat op s Westw., Amathusiidae, 30 + 10 ct. 
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De ontwerpen werden vervaardigd door de heer P. Wetselaar aan de hand van exem¬ 

plaren uit de insectencollectie van de Dienst van Economische Zaken te Hollandia. 

De Filatelistenvereniging N.N.G. gaf bij het verschijnen der zegels een eerste dag- 

enveloppe uit. Het ontwerp is van mevrouw A. M. J. Simon Thomas-Heijmans en stelt 

eveneens een vlindersoort voor: Papilio sarpedon L., Papilionidae. 

R. T. Simon Thomas, Hollandia. 

Sitaris humeralis (muralis) (Col.). Reeds eenmaal had ik deze zeldzame kever, voorheen 

slechts bekend van Zierikzee en Nijmegen (Oudemans) opnieuw in Zeeland aangetroffen 

en wel bij een broedplaats van Anthophora acervorum even buiten Biezelinge. 

Op 19 augustus I960 vond ik hem weer te Biezelinge, eveneens op een broedplaats van 

Anthophora, op 21.VIII opnieuw en de volgende dag zelfs drie stuks. Een ervan, een 

opvallend groot exemplaar, liet ik ter plaatse met het oog op de instandhouding van de 

soort. De andere exemplaren stond ik af aan de musea te Leiden, Amsterdam en Groningen. 

Blijkbaar kan Sitaris zich dus in Zeeland handhaven. De waargenomen dieren waren naar 

mijn mening ter plaatse geboren. 

Daar de vorige vindplaats te niet ging, duid ik de nieuwe voorlopig niet nader aan. 

B. J. J. R. Walrecht, Biezelinge. 


