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ZESDE VERVOLG OP HET AANHANGSEL 

IN „COLEOPTERA NEERLANDICA III” 

(Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche 
Coleopteren-fauna XLÏV). 

Op blz. 6. Carabus auratus L. De a. Labittei Clément 

(Col. Neerl. III) werd in België bij Boitsfort gevangen. No. 19 van 

de Nieuwe Naamlijst. 

Op blz. 13. Notiophilus aquaticus L. Bij Hilversum, 

Zeist, Eerbeek en Harskamp werden exem¬ 

plaren gevangen, bij welke het tegument niet 

bronskleurig, maar donker gekleurd is en 
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geheel of gedeeltelijk een eenigszins blauvv- 
achtigen weerschijn vertoont. Met ammonia 
liquida behandeld, blijft deze kleur onveran¬ 
derd; vermoedelijk oude, verweerde exempla¬ 
ren. Wellicht is dit de door Dalla Torre 
bedoelde a. obscurus. No. 36 van de N.N. 

23. Cillenus lateralis Sam. Dr. A. Reclaire 
ving op Terschelling, Aug., een totaal onuit¬ 
gekleurd exemplaar. Of dit de a. Bedelt 
Nicolas is? Zoo ja, dan is dit geen ab. Met 
mijn dank werd dit voor mijne collectie be¬ 
stemd. No. 5 van de N. N. 

267. Coccinella (Myrrha) octodecimguttata L. 
Dea. multiguttata Meier werd bij Laren, 
Oct. en Putten, Dec. gevangen. No. 2154 van 
de N.N. 

330. Lacon murinus L. Een exemplaar met 
eene aschgrauwe vlek aan het uiteinde der 
dekschilden, werd door den heer C. J. Dixon 
bij Apeldoorn, Mei, gevangen en welwillend 
voor mijne collectie afgestaan. No. 2267 van 
de N.N. 

371. Ernobius densicornis Muls. Dr. A.Reclaire 
ving eenige exemplaren bij Baarn, Juni. — 
Bij goed uitgekleurde exemplaren zijn kop en 
halsschild zwartbruin, soms de voorrand van 
het halsschild iets roodachtig; dekschilden 
licht geelbruin ; sprieten en pooten eveneens 
geheel licht gekleurd; slechts zelden schijnt de 
sprietknots iets gebruind. Bij immature exem¬ 
plaren zijn kop en halsschild ook geelbruin. 
Met mijn dank ontving ik eenige exemplaren 
voor mijne collectie. No. 2456 bis van de N.N. 

384. Anaspisi Geoffroyi Müll. De nigrino (a. 
unicolor Schilsky) werd, door den heer 
ƒƒ. C. Blote, bij Loosduinen (Meer en Bosch) 
gevangen en, met mijn dank, voor mijne 
collectie afgestaan. Deze is totaal zwart, zoo 
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ook de sprieten, tasters en pooten. No. 2576 

van de N. N. 

Op blz. 434. Bromius obscurus L. Dr. A. Reclaire ving 

bij Nimspeet, Aug. een exemplaar van de 

a. epilobii Weise, dat, met mijn dank, 

voor mijne collectie werd afgestaan. No. 2791 

van de N. N. 

„ „ 502. Araecerus (niet Araeocerus) simulatus 
Schönh. (Gyll.). Deze soort werd bij ons, 

tegelijk met fasciculatus de Geer, in koffie- 

boonen aangetroffen en is eveneens uit O. Indië 

geïmporteerd. In O.-Indië vindt men o.a. 

drie soorten van dit genus, in koffieboonen 

(marktkoffie), door elkaar. De derde soort, 

die wellicht ook geïmporteerd kan zijn, is 

A. Corporali Jordan (in: Novitates Zoolo- 

gicae XXXI. Oct. 1924. New Anthribidae p. 249). 

De beide bij ons aangetroffen soorten zijn 

ovaal, gewelfd. 

A. fasciculatus is grootendeels zwart, pek- 

zwart, bruin, onuitgekleurd licht bruinachtig 

of roestkleurig, eenigszins bont aschgrauw 

viltig behaard. Pooten roestkleurig; de dijen, 

behalve de roestkleurige basis en top, 

zwart, althans donker gekleurd; schenen 

en tarsen roestkleurig, bij goed uitgekleurde 

exemplaren bruin gevlekt. Sprieten roest¬ 

kleurig, de laatste drie leedjes zwart. De 

afwisselende tusschenruimten der dekschilden 

meer of minder duidelijk van zwarte en asch- 

grauwe dobbelsteenvlekjes voorzien. 

A. simulatus is bruinzwart, meer of minder 

duidelijk, vooral op de onderzijde, aschgrauw 

viltig behaard. Pooten geheel geelrood; 

sprieten geel, de knots zwart. Halsschild met 

drie meer of minder duidelijke witachtige 

langsbanden, waarvan de middelste smal, de 

buitenste meer breed zijn. Ook zijn op de 

dekschilden de naad, een buitenste band en 
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meer of minder duidelijke rijen vlekjes wit- 
viltig; welke teekening soms zeer onduidelijk 
kan zijn. Ik betwijfel zeer, of wij hier met 
twee verschillende soorten te doen hebben ; 
beide zijn zeer veranderlijk in kleur. 
A. Corporali is iets langer, meer elliptisch, 
zwartbruin, sprieten en pooten rood. Derde 
sprietlid bij het d* even lang als het 4e of iets 
langer (bij het Ç). Halsschild opvallend sterk 
korrelig-gereticuleerd, over het midden iets 
afgeplat. Dekschilden met krachtige stippel¬ 
lijnen, korrelig, gewelfd, over den naad, aan 
de basis, zeer flauw ingedrukt ; de afwisselende 
tusschenruimten slechts weinig gewelfd, druppel¬ 
achtig roestkleurig gevlekt. Halsschild van 
voren, een vlek achter het schildje en een 
andere boven den schouder, zoo ook de kop 
evenals de vlekjes op de dekschilden gekleurd. 
Het cf onderscheidt zich door den sterken 
indruk op het achterlijf, het afgeknotte anaal- 
sterniet en het langere pygidium. Lengte 
3—3.8 m.M. 

Op blz. 612. Phytobius velar is Gyll. Dr. A. Reclaire 
vond deze soort, in groot aantal, op Terschel¬ 
ling, Aug., op Plantago maritima L. Een 
aantal exemplaren werd, met mijn dank, voor 
mijne collectie bestemd. De dijen zijn lichter 
of donkerder roodbruin, onuitgekleurd nage¬ 
noeg geheel roodachtig, ook wel eens nog 
donkerder gekleurd ; naar het uiteinde en aan 
de basis door witte schubjes geringd, daardoor 
in het midden en aan den top donkerder 
schijnend. Verschillende auteurs, die, naar 
het mij voorkomt, wellicht nimmer een zoo 
groot materiaal ter onderzoek hadden, be¬ 
schrijven: hetzij de pooten als geheel geel, 
roodachtig of roodachtig-geelbruin ; ofwel de 
dijen aldus gekleurd, maar meestal met een 
donkerder ring voor den top, of wel: soms 
met donkerder of iets berookt uiteinde. 
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Opvallend is het meer of minder ingestrooid 

zijn van goudglanzige schubjes op de boven¬ 

zijde van het lichaam. No. 3279bis van de N. N. 

Op blz. 647. Coccotrupes dactyliperda F. Mr. 

D. L. LJyttenboogaart vond deze soort, in massa, 

in dadelpitten van de Canarische eilanden. 

Gevoegd bij een aantal gave pitten van uit 

Algérie geïmporteerde dadels, werden deze 

even sterk aangetast. Zij varieeren, in alle 

overgangen, van geelrood tot kastanjebruin. 

Ik ontving, met mijn dank, een aantal exem¬ 

plaren voor mijne collectie. No. 3574bis van 

de N. N. 
Ed. Everts. Den Haag. 

CORRIGENDA. 

In: „NIEUWE NAAMLIJST” 1925. 

Op blz. 3, regel 6, Ie 

varicolor. 

kolom, staat: varicolar; lees : 

» V 77, regel 5, 3e 

memnonia. 

kolom, staat: mennonia; lees : 

}} 128, Addenda, regel 1, 

femoratus. 

staat : femoralis ; lees : 

Ed. Everts. Den Haag. 

Naamlijst van deNederlandscheMicrolepidoptera. 
(Vervolg). 

2331. Glyphipteryx equitella Sc. 

Snellen syn : majorella Hein. 

Staudinger 2332. majorella Hein. 

2407. Argyresthia semitestacella Curt. 

Snellen syn: semifasca Hw. 

Staudinger 2401. semifasca Hw. 

2473. Cerostoma alpella Schiff. 

Snellen syn: perzicellws Wood 

Staudinger 2474. persicella F. 

2510. Bryotropha terrella Hb. 

Snellen syn: decrepldella H. S. 

Staudinger 2511. decrepldella H. S. 


