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A.p. f. pullens (Fabr.), A.p. f. arbor eu Sauss., A.p. f. thorucicu Buyss. 

en A.p. f. ulbimuculu (Fabr.). Deze dieren vliegen in Zuid-Amerika, o.a. 

bij Paramaribo, en vooral in de schemering. Aan J. Bequaert komt de 

eer toe deze 5 kleurtypen als vormen van één soort te hebben herkend 

(1943, Tl runs. umer. ent. Soc. 69 : 107—118). Soms worden enige kleur¬ 

typen in eenzelfde nest aangetroffen. 

D. J. Kuenen : Het Meijendel-onderzoek. Enige voorlopige onderzoekingen, 

welke t.z.t. uitvoerig zullen worden gepubliceerd. 

*C. de Jong : Invasie van Sminthurinus niger (Collemb.). 

G. Kruseman : Bespreking van het nieuwe keverboek: P. van der Wiel — 

Welke kever is dat ? — Thieme, Zutphen, 1954. 

De met een * aangeduide bijdragen zullen in de Entomologische 

Berichten worden gepubliceerd. 

Ten slotte deelt de heer Van der Vliet mede, dat hem ter ore is gekomen, 

dat enige zeer zeldzame Lycaeniden in ons land worden gevangen voor handels¬ 

doeleinden. Hij vraagt, of hiertegen iets te doen is. Bij de discussie blijkt, dat er 

geen afdoende middelen zijn om dit tegen te gaan. Echter wijst de praktijk uit, 

dat zeldzame soorten zich meestal wel weten te handhaven, ook al wordt er ijverig 

op gejaagd. 

Nadat niemand meer het woord verlangt, sluit de Voorzitter met een woord 

van dank de vergadering. 

Spinnen, nieuw voor de Nederlandse fauna (Aran.) 
door 

P. CHRYSANTHUS 

Op de Ie Lentevergadering, 24 April 1955, kon ik wederom enige spinnen 

vermelden, welke nog niet voor de Nederlandse fauna waren genoteerd, nl. : 

Clubiona subsultans Thor., $ $ , Oosterhout N.B., Vraggelse hei tussen den¬ 

nennaalden, 2 April 1955. 

Erigone arctica (White), $ $ $ $ , leg. Dr P. F. van Heerdt (Zool. Lab. 

Utrecht) bij zijn uitgebreid onderzoek naar de fauna van de zeereep van Ter¬ 

schelling, Aug. 1952. 

Styloctetor romanus (Cbr.), $ $ , Aug. 1951 en 1952, als voorgaande soort. 

Bij het Meijendel-onderzoek te Wassenaar (Spinnen: Dr L. van der Hammen en 

G. Spoek, Rijksmuseum v. Nat. Hist. Leiden) blijkt de soort daar gewoon te zijn. 

Trachynotus obtusus (Blw.), $ $ $ $ , leg. Dr J. van der Drift (Ooster- 

beek), Doorwerth, eikenbos in vangblikken, Maart en April 1953. Ook deze 

soort is in Meijendel gewoon en volgens nog niet gepubliceerde gegevens ook op 

andere plaatsen van ons land niet zeldzaam. 

Summary 

This is an account of some species of spiders not yet recorded from the Nether¬ 

lands. 


