
ANTHICUS CONSTRICTUS CURT. 357 

op de door DE Marseul (1879) beschreven larvipennis, bekend van Egypte. Dit 

is gebleken een wel nauwverwante, doch afzonderlijke oost-mediterrane soort te 

zijn, zodat Sainte-Claire Deville (1923) de oude soort con strie tus, beschreven 

door Curtis in 1838 van de Engelse kust, weer in ere kon herstellen. 

Aan de Engelse Zuidkust en de Franse Westkust komt nog een derde zeer ver¬ 

wante soort voor, n.L A. crotchi Pic (salinus Crotch), die van onze kust nog niet 

bekend is. Franse exemplaren van deze soort zag ik in de collectie P. van der 
Wiel. Hoewel dus thans van het subgenus Cyclodinus nog slechts één soort uit 

ons land bekend is, geef ik hierbij een korte determinatietabel voor de drie ver¬ 

wante soorten constrictus, humilis en crotchi, in de hoop, dat de twee laatstgenoem¬ 

de soorten te eniger tijd in ons land gevonden zullen worden. 

$ op het laatste sterniet met één duidelijk bultje. Kleur der dekschilden 

lichter of donkerder bruin, zonder duidelijke vlekkentekening. Halsschild 

dicht bestippeld, bijna mat. $ genitaalapparaat fig. 2 ... 

..................................................................... humilis Germ. 

$ op het laatste. sterniet met twee duidelijke bultjes, gescheiden door een 

langsgroefje. Kleur geheel zwart, zonder vlekken; schenen, tarsen en sprie¬ 

ten wat lichter gekleurd. Halsschild zeer fijn en dicht bestippeld. $ geni¬ 

taalapparaat fig. 3 ................................................... crotchi Pic 

$ zonder bijzondere secundaire kenmerken. Kleur donkerbruin tot zwart, 

eenkleurig (nominaatvorm) of met op elk dekschild twee vrij goed uitko¬ 

mende lichtere vlekken (a. lameyi Mars.). $ genitaalapparaat fig. 1. De 

aberratie komt in Zeeland meer voor dan de nominaatvorm ............... 

..................................................................... constrictus. Curt. 

Summary 

All specimens from Holland, hitherto known as Anthicus humilis Germ., proved 

to be A. constrictus Curt. The occurrence of the latter in the Netherlands is restrict¬ 

ed to the southwestern islands arround the Scheldt, probably the most northern 

occurrence on the Continent. 

Literatuur 

Bonadona, P., 1949, Les Anthicus français du groupe de l’humilis Germ., Revue franç. 

d’Ent. 16 : 57—64. 

von Krekich-Strassoldo, H., 1919, Ueber Anthicus humilis Germ, und verwandte Arten, 

Kol. Rundschau 8 : 60—76. 

de Marseul, S., 1879, Monographie des Anthicides de l’ancien-monde, l’Abeille 17. 

Sainte-Claire Deville, J., 1923, Anthicus constrictus Curt., a valid species, Ent. mon. Mag 

59 : 3—5. 

Nieuw- en St. Joosland (Walcheren). 

Pyrgus malvae L., f. rufa Tutt. In het Eerste Supplement Cat. Ned. Macrolep. wordt 

deze vorm als zeer zeldzaam vermeld met als enige vindplaats Wolvega. Ik heb er in de 

zomer van 1954 eens extra op gelet. Hij is bij Wolvega heel gewoon, maar alle exemplaren 

waren wijfjes. 
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