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kosten ter plaatse gering zijn. Wij meenen, alle kosten, 

incl. alle normale persoonlijke uitgaven en extra’s, te mogen 

stellen op hoogstens 1500 Nederl. guldens, indien gebruik 

gemaakt wordt van de 3e klasse tourristen-accomodatie, 

waarvan verreweg de meeste deelnemers zich zullen bedienen, 

en op ± f 2000.—, indien men aan boord Ie klasse 

wenscht te reizen. 

In elk geval is het ieder, die van plan mocht zijn, er heen 

te gaan, ten sterkste aan te raden, zijne passage, Ie of 3e 

klasse, te bestellen door bemiddeling van het comité, waar¬ 

van Dr. K. Jordan te Tring permanent secretaris is, of van 

den secretaris der N. E. V. Het is van veel belang, zich 

zoo spoedig mogelijk aan te melden, daar het comité 

dan allicht voordeeliger voorwaarden voor passage, bespre¬ 

king van couchettes enz. zal kunnen bedingen. 

Indien iemand zijne vrouw, dochter(s) of zoon(s) wil 

medenemen, zoo kunnen die als „associate members” het 

congres medemaken, en mee profiteeren van de faciliteiten. 

Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den 

Secretaris der N. E. V. 

J. B. CORPORAAL, 

Zoölogisch Museum, 

Plantage Middenlaan, 

Amsterdam C. 

ACHTSTE VERVOLG OP HET AANHANGSEL 

IN „COLEOPTERA NEERLANDICA III” 

(Nieuwe vondsten voor de NederSandsche 

Coieopteren-fauna XLVI). 

Op blz. 28. Pterostichus cris ta tu s Dufour. Deze 

soort is thans met zekerheid uit Nederland 

bekend geworden. 

De heer W. Hellinga ving bij Vaals (Zuid- 

Limburg), in het laatst van Mei, een Ç, dat 

welwillend voor mijne collectie werd afgestaan, 

waarvoor veel dank. No. 198bis van de 

Nieuwe Naamlijst. 
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„ „ 46. Peltodytes caesus Dfts. Uit het aanspoelsel 

van Herwen, Dec. 1926, een nigrino. 
No. 369 van de N.N. 

„ „ 59. Agabus guttatus Payk. De a. uni col or 
Dalla Torre werd, met een aantal exemplaren 

van het type, door den heer B. Ft. Klynstra, 
bij Oldenzaal, juni, gevangen en, met mijn 

dank, voor mijne collectie aangeboden. 

No. 428 van de N.N. 

„ „ 59. Agabus unguicularis Thoms. Een d* 

werd door den heer F. T. Valck Lucassen 
aan den Plasmolen bij Mook, Juli, en ook een 

paar exemplaren door den heer B. Ft. Klynstra, 
bij Denekamp, Juni, gevangen. Van beide 

heeren ontving ik, met mijn dank, een exem¬ 

plaar. 

Deze soort is het naast verwant aan A. affinas 
Payk., doch onderscheidt zich doordat de 

zijden van het lichaam meer afgerond zijn, 

door de smalle tongvormige zijvleugels van 

het metasternum en doordat de groote eind- 

doorn der achterschenen evenlang als-, bij 

affsnis veel korter dan het Ie tarslid is 

(Reitter zegt in zijne Fauna Germanica bij 

vergissing juist het omgekeerde). De Heer 

Klynstra wijst ook op de eerste 4 sprietleedjes, 

die rood zijn, de laatste 7 echter met zwart 

uiteinde; ook zijn de sprietleedjes iets korter 

en een weinig meer afgerond dan bij affinisJ). 
No. 429bis van de N.N. 

„ „ 60. Agabus undulatus Schrnk. De heer F. T. 
Valck Lucassen ving bij Brummen, Juli, de a. 

interruptus Schilsky, welk exemplaar wel¬ 

willend voor mijne collectie bestemd werd. 

No. 438 van de N.N. 

„ „ 93. Atheta (Aleuonota) splendens Kz. Een 

exemplaar, door Dr. A. Reclaire, in Mei bij 

1) In Col. Neerl. Ill is, bij vergissing, A. unguicularis Thoms, tweemaal vermeld, 
op blz. 59 en op blz. 60. 
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Hilversum gevangen, ontving ik, met mijn 

dank, voor mijne collectie. 

No. 624bis van de N.N. 

„ „ 118. Staphylinus caesareus Cederh. Bij nader 

onderzoek van een groot aantal exemplaren 

uit Nederland, door den heer J. Sainte Claire 
Deville, blijkt dat deze soort zeer zeldzaam 

is en slechts in de colh Mac Gillavry (v. d. 
Brandt) uit Venlo en in de coll. Uyttenboogaart 
uit Nijmegen, beiden slechts in een enkel 

exemplaar, bewaard worden. Dr. D. Mac 
Gillavry was zoo genereus om zijn eenig 

exemplaar, dat wel is waar oud en niet frisch 

is, aan mij te geven, waarvoor veel dank. 

De vele andere exemplaren uit Nederland 

behooren tot S. panimtomentosus 
v. Stein (910bis van de N.N.), welke als goede 

soort moet beschouwd worden. Het onder¬ 

scheid der beide soorten is aldus: 

Slapen goudgeel behaard. Sprieten iets langer 

en dunner, geheel roestrood *). Halsschild even 

lang en breed als de dekschilden; iets glanzig; 

met matig dichte bestippeling, de tusschen- 

ruimten der stippels nagenoeg gelijk aan de 

doorsnede van dezen. Beharing op de dek¬ 

schilden uitsluitend rossig. De goudgele vlek¬ 

ken op het achterlijf gemiddeld iets grooter 

dan bij de andere soort. Volgens Ste. Claire 
Deville is het buisvormige gedeelte van den 

penis iets langer dan het bolvormige, bijna 

cylindervormig en aan den top weinig of niet 

verbreed; de paramere-) volkomen vlak en 

recht, over eene groote lengte versmald en 

aan den top toegespitst caesareus Cederh. 

Slapen evenals het overige gedeelte van den 

kop donker behaard, hoogstens met iets lichte- 

I ) Bij de var. (ab.) Corporaali Deville, uit Zuid-Frankrijk en Spanje, zijn de sprieten 
aan het uiteinde duidelijk gebruind. 

2) Volgens K. W. Verlioeff zijn de beide parameren met elkaar vergroeid en 
vormen eene lange symmetrieke of asymmetrieke plaat. 
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ren schijn. Sprieten iets korter en dikker, altijd 

aan de tophelft duidelijk gebruind. Halsschild 

duidelijk korter en smaller dan de dekschilden, 

uiterst dicht bestippeld, geheel dof. Beharing 

der dekschilden gewoonlijk met zwartachtige 

haren vermengd, wat niet altijd scherp is waar 

te nemen. Het buisvormige gedeelte van den 

penis iets korter dan het bolvormige, aan de 

basis ingesnoerd, naar den top verbreed ; de 

paramere iets S-vormig gebogen en naar den 

top weinig toegespitst . . . parumtomen- 
tosus V. Stein. 

127. Cryptobium fracticorne Payk. Met mijn 

dank ontving ik een exemplaar van de a. col¬ 
la re Reitt, door den heer F. T. Valck Lucassen 
bij Laag Soeren gevangen. No. 1005 van de 

N. N. 

162. Euplectus Aubeanus Reitt. Dr. A. Reclaire 
ving bij Beetsterzwaag, Aug., in een vermolm¬ 
den boomstronk, drie exemplaren. Een ervan 
werd, met mijn dank, voor mijne collectie af¬ 
gestaan. No. 1282bis van de N. N. 

185. Liodes picea Illig. De a. flavipennis 
Fleisch, werd door Dr. Reclaire bij Hilversum 

gevangen en welwillend voor mijne collectie 

bestemd. No. 1418 van de N. N. 

186. Liodes dubia Kugel. No. 1419 van de N.N. 

L. Songipes Schmidt wordt door Dr. Fleischer 
niet gelijk aan het type, maar als een vorm 

daarvan beschouwd, wat ook in „Col. Neerl. 

I. blz. 419” werd aangenomen. De bij deze 

soort gerekende a. mixta Fleisch, wordt 

thans door den auteur tot L. obesa Schmidt 

gebracht. No. 1420 van de N.N. 

Van Dr. A. Reclaire ontving ik, met mijn 

dank, een paar exemplaren uit Hilversum voor 

mijne collectie. 

220. Meligethes memnonius Er. Mr. D. L Uytten- 
boogaart ving bij Vaals, Mei, een exemplaar, 
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dat, met mijn dank, voor mijne collectie werd 

aangeboden. No. 1822bis van de N. N. 

250. Cathartus quadricollis Guér. (cassiae 

Reiche, gemellatus Jacq. Duv.) Een cf en Ç 

uit eene lading Cacao (Leidsche-Oranje-Nassau- 

veem, Amsterdam). No. 1890bis van de N. N. 

256. Litargus connexus Fourcr. De als lunatus 
F. en sigriatus Panz. geduide aberr. zijn 

beiden bij Arnhem, eerstgenoemde ook bij 

Winterswijk, Kerkrade en Valkenburg gevangen. 

Door Reitter niet als aberr. beschouwd. 

260. Aphidecta obliterata L. Een exemplaar uit 

Maastricht, in mijne collectie, vertoont op de 

achterhelft der dekschilden een aantal donkere 

stipvlekjes en is de M-vormige vlek op het 

halsschild zeer onduidelijk. 

Bij een adder exemplaar, uit Eerbeek, zijn de 

dekschilden over het grootste gedeelte, dicht 

marmerachtig, donker gevlekt, welke vlekken 

hier en daar, vooral aan het uiteinde, ineen¬ 

vloeien. Bij nagenoeg of geheel ineenvloeiende 

donkere vlekken, krijgt men de ab. fiSligeri 
Weise en fumata Weise. No. 2133 van de 

N.N. 

263. Coccinella conglobata L. (octodecim- 
punctata Scop., Everts). Dr. A. Reclaire ving 

de a. pineti Weise bij Hilversum. Een exem¬ 

plaar werd, met mijn dank, voor mijne col¬ 

lectie bestemd. No. 2144 van de N.N. 

269. Coccidula rufa Hrbt. De in Col. Neerl. Ill 

vermelde exemplaren uit Zeeburg, bij welke 

over de beide dekschilden eene meer of 

minder uitgebreide, onregelmatige zwarte vlek 

aanwezig is, kunnen tot de a. plagia ta 
Gerh. gerekend worden. De zwarte kleur op 

de dekschilden begint met eene kleinere of 

grootere naadvlek, of is deze voor een deel 

van den naad afstaande, of is als eene donkere 
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streep meer over het midden der dekschilden 

gelegen (de eigenlijke a. plagiata Gerh., die 

ik niet uit Nederland zag). No. 2105 van de 

N.N. 

270. Scymnus nigrinus Kugel. Van de var. deci- 
piens Weise, bij welke de dijlijn tot aan den 

voorrand terug loopt, bezit ik een exemplaar, 

door mij, voor vele jaren, bij Wageningen 

gevangen. No. 2115 van de N.N. 

330. Elater praeustus F. De a. semiruber Steph. 

werd, door den heer C. J. Dixon, bij Loos- 

duinen, Mei, gevangen en voor mijne collectie 

aangeboden, waarvoor mijn dank. No. 2325 

van de N.N. 

343. Helodes marginata. F. De a. nigricans 
Schilsky werd door den heer W. Hellinga, 
bij Gronsveld, Mei, gevangen en, dank zijne 

vriendelijkheid, voor mijne collectie bestemd. 

No. 2335 van de N.N. 

377. Gnathocerus cornutus F. Van den heer 

B. H. Klynstra ontving ik, met mijn dank, 

een ni grin o uit Laag Soeren. No. 2527 van 

de N.N. 

439. Phyllodecta tibialis Suffr. Mr. Dr. Uytten- 
boogaart ving bij Denekamp, Juni, één exem¬ 

plaar van de a. coerulea Weise, dat wel¬ 

willend aan mij werd afgestaan. No. 2835 

van de N.N. 

538. Phyllobius calcaratus F. De door Westhoff 
(Die Käfer Westfalens 1882) beschreven var. 

(of a.) nu dus blijkt aan mij thans, zeer 

terecht, tot deze soort te behooren en niet 

hetzelfde te zijn als var. Fussi Schilsky van 

P. urticae de Geer. Het exemplaar, dat ik 

thans te danken heb aan de vriendelijkheid 

van den heer IV. Hellinga, werd bij Vaals, 

einde Mei, gevangen. Het lichaam is zwart, 

zonder schubjes en beharing, met geelroode 
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pooten ; de kenmerken beantwoorden overigens 

volkomen aan de beschrijving van P. calca- 
ratus en niet aan die van urticae. No. 3048 

van de N.N. 

„ 573. Rhynchaenus (Orchestes) foSiorum Müll. 

(saliceti F.). Bij het type zijn alle dijen donker 

gekleurd, bij de a. Sequensi Stierl. de pooten 

geelrood, alleen de achterdijen donker. Deze 

laatste is de meest voorkomende vorm, het 

type komt mij voor zeldzaam te zijn. No. 

3401 van de N.N. 

Aangenaam werd ik verrast doordat Pater Dr. 

E. Wasmann S. J. zijn eenig Nederlandsch 

exemplaar van Callicerus rigidicornis Er. 

var. fulvicornis Eppelsh. en evenzoo van 

Lamprinodes haematopterus Kr. voor 

mijne collectie ten geschenke gaf; daarvoor 

mijn grooten dank. 

De in No. 147 van de Entomol. Berichten 

vermelde Coccotrupes dactyïiperda F., uit 

dadelpitten van de Canarische eilanden mede¬ 

gebracht, blijkt te zijn (wat ik reeds eenigszins 

vermoedde) eene andere soort, welke door 

Forstrat Eggers thans als eene nieuwe soort 

herkend en als Uyttenboogaarti, tot een nieuw 

genus Dactylotrupes Eggers, beschreven 

werd. De soort werd niet door handelsverkeer 

met waren geïmporteerd. De ware C. dac- 
tyliperda F., welke wel in de pitten van 

bedorven Algerijnsche dadels en in betelnoten 

voorkomt, is in verscheidene Europeesche 

havenplaatsen, maar nog niet in Nederland, 

v/aargenomen. 

Ed. Everts. Den Haag. 

Bijdrage tot de kennis der Coleoptera-fauna 
van Zeeland, 
(Vervolg en slot.) 

2278 Selatosomus bipustulatus L., Lako 


