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meer soorten, die zich voor zulk werk lenen. Ik denk bijv. aan Eupithecia linariata 

Hb., die ook een streng monofage soort is. Maar voor deze rups waren wij nog 

wat te vroeg. 

Summary 

In the summer holidays of 1956 a rather great number of new localities could 

be detected for Eupithecia valerianata Hb. in Dutch Limburg and the adjacent part 

of North Brabant simply by collecting the food plant, Valeriana officinalis L. In 

all places where the plant was met with, the caterpillars were also present. 

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12III. 

Stichel, W., Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen, II. Europa. 

Waar de afleveringen met grote regelmaat verschijnen en wij nu reeds aan no. 23 zijn 

gekomen, plus nog vier nummers van Vol. 4, die tussendoor verschenen, wil ik gaarne 

opnieuw de aandacht vestigen op dit zeer omvangrijke werk. Het wordt wel een goed 

doorwrocht geheel, waarin zoals reeds eerder gezegd, alle nieuwe artikelen van vele auteurs 

zijn gecompileerd. Wij krijgen zodoende opnieuw een prachtig determineerwerk, dat nomen- 

clatorisch geheel bij is. Jammer is dat de kosten van het complete werk zo hoog komen te 

liggen, dat het voor velen een groot bezwaar moet zijn om het zich aan te schaffen (de 

afleveringen kosten nu reeds 5 Mark per stuk). 

Nog steeds vind ik het zeer jammer, dat geen synoniemen worden aangegeven, vooral 

omdat in de laatste jaren zo veel op dit gebied is gewijzigd. Daarom wil ik voor diegenen, 

die zich van de nieuwste naamgeving op de hoogte willen stellen, enige van deze verande¬ 

ringen vermelden: 

Calocoris quadripunctatus Vil. (= ochromelas Gmél.) 

Adelphocoris annulicornis innotatus Rt. (= quadripunctatus F.) 

Notostira elongata Geoffr. komt in de plaats van onze erratica L., die een bergdier blijkt 

te zijn en voorlopig bij ons nog niet gesignaleerd is; N. elongata G. is dus onze gewone soort. 

Megaloceraea recticornis G. (= linearis Fuessl.) 

Het genus Orthotylus Fieb. wordt weer in zijn geheel in ere hersteld, terwijl dus het genus 

Melanotrichus vervalt, omdat het niet geheel aan de voorwaarden voldoet om het als ge¬ 

slacht van Orthotylus af te splitsen. 

Het genus Cyrtorrhinus valt uiteen; alleen cartels Fall, blijft voor onze fauna onder dit 

genus staan. Onze volgende inheemse soort jlaveolus Rt. krijgt een nieuwe genusnaam: 

Fieberocarpus Cv. & Sw. De soorten geminus F. en pygmaeus Zett. (deze laatste is bij ons 

inlands) bleken in het geheel niet meer in deze groep der Miriden thuis te horen; zij 

behoren tot een nieuw geslacht: Tytthus Fl., dat ingedeeld moet worden bij de onderfamilie 

der Phylinae en hier vóór het geslacht Phylus geplaatst wordt. 

Om deze bespreking niet te lang te maken, wil ik gaarne eindigen met dit werk nogmaals 

warm aan te bevelen. ■— W. H. Gravestein. 

Timarcha tenebricosa F. (Col.). Op 23 juli 1957 vond ik op een terreintje tussen de 

Kruisberg (Doetinchem) en de Wittebrink (Zelhem) een vrij groot aantal exemplaren van 

Timarcha tenebricosa. Naar de heer P. van der Wiel mij meedeelde, was deze vindplaats 

nog niet bekend voor de kever. 

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


