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ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN.

Boekhandel wordt derhalve geene reductie meer verleend.
Leden der N. E. V. ontvangen de Entomologische
Berichten gratis en kunnen zich voor f 6.
per jaar abonneeren op het Tijdschrift voor Entomologie.
Voor niet-leden der N. E. V. is de prijs der Entomo¬
logische Berichten (jaarlijks 6 nummers) per jaarf 3.—, die
voor het Tijdschrift voor Entomologie per jaar f 12.—.
Aanvragen te richten tot den Secretaris der N. E. V., den
Heer J. B. CORFORAAL, p a. Zoölogisch Museum, Plantage
Middenlaan, Amsterdam (C ).

Nog eens Grammesia trigrammica Hufn.
Naar aanleiding van mijne mededeeling over deze vlin¬
dersoort in No. 158 der Ent. Ber., ontving ik een schrijven
van ons medelid den Heer H. Coldewey, die mij vrijheid
gaf, van zijne daarin vervatte mededeelingen gebruik te
maken. Ik doe zulks met dankbaarheid, aangezien zij op
niet onbelangrijke wijze mijne en anderer waarnemingen
aanvullen.
Volgens den Heer C. is de soort te Doetinchem en te
Twello gewoon, doch niet algemeen. Slechts in 1921, het
eerste jaar zijner geregelde aanteekeningen, was zij te Doe¬
tinchem talrijk. In de daarop volgende jaren was dit te
Twello slechts op enkele avonden het geval, en wel op
7 Juni 1924, 5 en 6 Juni 1926 en 17 en 21 Juni 1927 (ter¬
wijl te Putten de beste avonden lagen tusschen 30 Mei en
7 Juni 1927, en 21 Juni zelfs geene enkele trigrammica
opleverde).
Van 1921 tot en met 1927 was, volgens den Heer C.,
de vroegste datum, waarop de soort zich vertoonde, 21
Mei (te Doetinchem in 1925), en de laatste 10 juli (Doe¬
tinchem 1923), zoodat er eene speling bestaat van 50 dagen;
de jaarlijksche vliegtijd duurt echter slechts eene maand.
Aangaande de variëteiten deelt de Heer C. mij mede,
dat hij den vorm obscur a Tuit zoowel te Doetinchem als
te Twello gevangen heeft, vooral in eerstgenoemde plaats.
Deze beide vindplaatsen kunnen dus aan de vier door mij
genoemde worden toegevoegd. Merkwaardig is, dat zij
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alle in Gelderland liggen, ofschoon het type op zeer vele
plaatsen daarbuiten in ons land gevangen is.
ld 1891-1892 heb ik de rupsen uit het ei gekweekt;
de gedrongene, lichtschuwe rups is van achteren duidelijk
dikker dan van voren. Het zou zeer de moeite waard zijn,
de imagines eens te kweeken uit de eieren van eene of,
zoo mogelijk, meerdere variëteiten.
Schovenhorst, Putten (G.), Dec. 1927.

Bijdrage tot

J. TH. OüDEMANS.

de kennis der Coleoptera-fauna
van Zeeland*

Toen mijn ambt mij riep, om te Middelburg te gaan
wonen, besloot ik van mijn aanwezigheid in Zeelands
hoofdstad gebruik te maken, om te verzamelen wat ik kon
in mijn onmiddellijke omgeving en daar, waar ik overigens
vertoeven zou. Aanleiding daartoe was wel het feit, dat,
uit den aard der zaak, in Zeeland weinig verzameld was
door de geïsoleerde ligging van die Provincie. Zeeland
behoort tot die gewesten, welke het minst nauwkeurig
onderzocht zijn.
Wat ik verzamelde, is meerendeels uit
Middelburg, Vlissingen en Domburg afkomstig. Bovendien
verzamelde ik in den Hellegatpolder in Zeeuwsch Vlaanderen,
een polder, die eerst in 1925 ingepolderd is, tijdens de sluiting
van den dijk, en op Schouwen in de duinen op inspectie¬
tochten, dus niet speciaal met het doel om te verzamelen
gedaan.
Van de vangsten, gedaan door Dr. de Man uit IJerseke
en door den heer S. Lako, welke laatste zich bevinden in
het museum van het Zeeuwsch genootschap der Weten¬
schappen te Middelburg, heb ik eveneens de namen ge¬
noteerd. De kevers van Dr. de Man zijn alle gedetermineerd
door Jhr. Dr. Ed. Everts; die van den heer Lako vermoe¬
delijk door dezen zelf. Wat de kevers door mij verzameld
betreft, is de determinatie op een zeer enkele na eveneens
geschied door Jhr. Dr. Everts, wien ik te dezer plaatse
mijn hartelijken dank betuig voor de groote moeite, die
hij zich daarvoor getroost heeft. De lijst, die hierna volgt,
heeft daardoor veel in waarde gewonnen.

