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Enkele coleopterologische Notities 

door 

R. BOUWER 

Agonum livens Gylh., Bekendelle, 3.VIII. 1956, 1 exemplaar, L. Hartsuyker 

leg. Deze soort is in ons land weinig verzameld. 

Br y o char is cingulatus Mnnh., Ahlde (Westfalen), 23. IV. 1954, 1 exemplaar. 

In Duitsland niet algemeen, in Nederland tamelijk verbreid en zeer zeldzaam. 

Br y o char is inclinans Grav., Bentheim (Westfalen), 5.VIII.1958, 1 exemplaar. 

Als de vorige, in Nederland weinig aangetroffen. 

Philonthus nitidus F., Ommen, 23.VII.1956, twee exemplaren. In de Bijdrage 

tot de kennis der Nederlandse kevers, IV, wordt de soort voor het eerst door 

P. van der Wiel als inlands opgegeven (Dwing,elo, 1.VII.1942; Post leg.). 

Eveneens door A. C. Nonnekens bij Gorssel gevangen (17.VIII.1956, 1 ex.; 

Ent. Ber. 17 : 1957). De kever komt voornamelijk in bergstreken voor. 

Euplectus jalsus Bedel (intermedins Rtt, non Wolk), Den Haag, 12.X.1957. 

Van deze soort zeefde ik 12 exemplaren uit boommolm uit het Haagse bos. De 

kever staat als uiterst zeldzaam te boek (Everts). 

Liodes rubiginosa Schm. a.c. dilaticollis FL, Terschelling, 22.VIII.1956, 1 exem¬ 

plaar. Lokaal, niet algemeen. 

Scaphosoma boleti Panz., Den Haag, 8.II.1958. Van deze zeldzame soort 

zeefde ik twee exemplaren uit bladaarde uit het Haagse bos. 

Teredus cylindricus Oliv., Faun. nov. spec. Den Haag (Haagse bos), 6.III. 

1954, één exemplaar. Deze Colydiide is in heel Europa zeldzaam. Ik noem hier 

de volgende vindplaatsen. Engeland: Berks, Notts, Sherwood Forest; Duitsland: 

Rijnland, Westfalen (Bückeburg en Arnsberg), Hessen, Baden, Frankenland, 

Beieren, Kassel, Thüringen; Oostenrijk: Karinthië; Zwitserland: Kt. Tessino (in 

Teserete werden door de heer van der Wiel 4 exemplaren achter schors van 

een boomstomp van een Tamme kastanje verzameld). T. cylindricus is een para¬ 

siet van schorskevers; wordt ook achter beukeschors gevonden. 

Scaphidema metallic um F. a.c. bicolor Redt., Rijswijk (Z-H), 30.IV.1958. 

1 exemplaar. Niet algemeen. 

Allecula morio F., Winterswijk, 16.VIII.1958, één $ ; R. de Jong leg. Ver¬ 

breid, voornamelijk in het oosten des lands; niet algemeen. 

Phloeotrya vaudoueri Muls., Winterswijk, 28.VIII.1958, één $ , R. de Jong 

leg. De kever werd in gezelschap van Hyliota planata L. en Silvanus unidentatus 

F. achter eikeschors aangetroffen. P. vaudoueri is niet algemeen. 

Xyleborus eurygraphus Ratz., Voorburg, 20.IV. 1958, één $ . Deze Scolytide, 

die in het Middellandse-Zeegebied thuis hoort, waar hij op allerlei dennesoorten 

leeft, werd in een sinaasappel gevonden. Reeds eerder door wijlen Dr. van der 

Weele in een mandarijn-sinaasappel te Den Haag aangetroffen (Col. Neerl. 3 : 

647). 

Sommige der bovengenoemde kevers werden door de heer van der Wiel 

gedetermineerd, of anders de determinatie gecontroleerd, waarvoor mijn hartelijke 

dank. 
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Zusammenfassung 

Zwölf nicht allgemeine Käfer, wovon zwei aus Westfalen, sowie auch eine 

neue Art für unsere Fauna (Teredus cylindricus Oliv.), werden genannt. 

Rijswijk (Z-H), Galjoenstraat 41. 

Zimmerman, Elwood C., Insects of Hawaii. Volume 8. Lepidoptera: Pyraloidea. Uni¬ 

versity of Hawaii Press, Honolulu, 1958. XII -f- 456 pp., 347 illustrations in text. Price 

$ 8.00. 
Hardly was the publication announced of the seventh volume of this handbook (in Ent. 

Ber. 19: 191), when the eigth volume appeared. 

The series has a sub-title which amply explains its scope; it runs as follows: ”A Manual 

of the Insects of the Hawaiian Islands, including an Enumeration of the Species and Notes 

on their Origin, Distribution, Hosts, Parasites, etc.” 

The eighth volume is entirely in accordance wdth the preceding. After a ’’Checklist”, a 

’’Summary of nomenclatorial changes”, which again is extensive, the author treats, in the 

special part, the families Pyralidae, Pterophoridae and Alucitidae, followed by an extensive 

list of literature. 

This volume is also richly illustrated with excellent enlarged photographs of the adults 

and the genitalia. Keys to genera and species; short remarks on distribution, food plants and 

parasites comprise the special part. 

A novelty is the use of the family name Alucitidae for the group, usually known under 

the name Orneodidae Meyrick 1895. This is in accordance with a recent decision of the 

International Commission on Zoological Nomenclature. This use is unavoidable after the 

validation by the Commission of LiNNé’s generic name Alucita with the type of the genus 

pentadactyla, the common European species. The validation of this and other generic names 

of Linnaeus is excellent and puts an end to much confusion. However, the necessity to reject 

the well-established family name Orneodidae is regretful in a way. 

In spite of this quite modern change of the family name, the genus Orneodes is treated 

in the present handbook together with Pterophoridae which is a rather old-fashioned practice. 

The relation of Orneodes with Pterophoridae is based on superficial resemblance only and 

is not in agreement with the characters of interniai structure, as e.g., the genitalia. I would 

prefer the arrangement of this isolated and peculiar family (Alucitidae) somewhere in the 

vicinity of the superfamily Gelechioidea. 

There is only a single representative of the family in Hawaii, one of the immense, 

compound genus Orneodes. 

Further interesting news is to be found under the heading Pterophoridae, where the 

author introduces (the long-needed !) revolutionary changes in the generic nomenclature, 

proposing not less than four new genera — out of the five genera known to occur in 

Hawaii ! 

With great interest we are looking forward to the appearance of the following, ninth 

volume, entirely dedicated to the Microlepidoptera proper. — A. Diakonoff. 

Papilio machaon L. Nog een opmerking over het veel zeldzamer voorkomen van de 

Koninginnepage. De heer J. Roose te Koudekerke op Walcheren schreef me dezer dagen: 

,,'Vroeger kwam de rups hier tamelijk veelvuldig voor. De laatste drie jaar zien we er geen 

een meer, in geen enkel tuintje. Hoe is dit verschijnsel te verklaren ?” Ja, wisten we dat 

maar ! We weten niet eens, onder welke ecologische omstandigheden deze soort het beste 

floreert en in die richting zal toch wel de oplossing van de puzzle gezocht moeten wor¬ 

den. — Lpk. 


