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benoemd tot lid van het permanente excecutieve comité der 

Internationale congressen voor Entomologie, ter vervulling 

van de vacature, ontstaan door het overlijden van Prof. 

H. Skinner te Philadelphia. 

Eerstvolgend congres. 

Besloten werd, het eerstvolgend congres te houden te 

Parijs in 1932, waar dan de SOCIÉTÉ Entomologique 

DE PRANCE haar 100-jarig bestaan zal vieren. 

Moge het succes daarvan dat van het congres te Ithaca 

evenaren ! 

NEGENDE VERVOLG OP HET AANHANGSEL 

IN „COLr OPTERA NEERLANDICA III” 

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

Op blz. 1. Cicindela campestris L. a. 5-maculata 
Beuth. faun. nov. ab. Door den heer P. van 
der Wiel bij Vaals (Limb.) Mei, gevangen en 

met mijn dank voor mijne collectie bestemd. 

De tweede stip op de dekschilden is bijna 

verdwenen. No. 1 van de Nieuwe Naamlijst. 

„ „ 27. Pterostichus cupreus L. De a. nigro- 
virens Letzn. werd door den heer A. van 
Roon Jr. bij Groesbeek, Juni, gevangen en 

met dank aan mij gegeven. No. 179 van de N.N. 

„ „ 34 Harpalus flavicornis Dej. Een werd 

door Dr. Rüschkamp S. J. bij Valkenburg, 

April, gevangen en met mijn dank voor mijne 

collectie bestemd No. 279bis van de N.N. 

59. Agabus unguicularis Thoms. De heer Valck 
Luc as sen maakte mij opmerkzaam op eene 

uiterst fijne, puntige verhevenheid, waardoor 

de achterrand van het halsschild, vóór het 

schildje, iets opgetrokken is en daarachter eene 

meer of minder duidelijke kleine inham zich 

vertoont. 

Bij vele exemplaren van de naast verwante 
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A. affinis Payk. is dit duidelijk te zien, bij 

anderen zeer weinig. Bij A. unguicularis 
daarentegen is de achterrand volkomen vlak. 

No. 429bis van de N.N. 

„ „ 120. Philonthus tem por al is Muls. et Rey. Ook 

door Dr. Rüschkamp S.J. bij Valkenburg, Mei, 

gevangen en met dank voor mijne collectie aan¬ 

geboden. No. 939bis van de N.N. 

„ „ 158. Phyllodrepa pub e rula Eppelsh. i. 1. (Bern- 

hauer). Door den heer P. van der Wiel, in 

één enkel exemplaar, bij Vaals, Mei, gevangen 

en met mijn dank, voor mijne collectie afge¬ 

staan. 

Deze soort is naverwant aan P. nigra Grav. 

en floralis Payk., maar gemakkelijk te onder¬ 

scheiden door de geheel roode sprieten en 

de duidelijke, vrij dichte beharing der boven¬ 

zijde. Lengte 3l/5 m.m. No. 1242bis van de N.N. 

„ „ 258. Chilocorus bipustulatus L. Exemplaren, 

bij welke een geelroode dwarsband, in twee 

ongelijke helften gedeeld is, van welke die 

het dichtst bij den naad als band (door ver¬ 

smelting der twee binnenste vlekjes) behouden 

blijft, terwijl de andere buitenste slechts een 

stip vormt, zijn op vele plaatsen (vooral in 

Gelderland) verzameld. Dit zou dan zijn de 

a. exclamationis Dépoli, welke uit Zuid- 

Europa beschreven is, maar zwartbruine dek¬ 

schilden heeft, terwijl de in ons land gevangen 

exemplaren volkomen zwarte dekschilden ver- 

toonen. No. 2127 van de N.N. 

Op blz. 259. Exochomus quadripustulatus L. De a. 

sexpustulatus Kr. (eenigszins irnma¬ 

tuur) bij Den Haag (Leesberg), in mijne collectie. 

No. 2129 van de N.N. 

„ „ „ Hippodamia tredecîmpuctata L. De in 

Col. Nederl. Ill p. 259 vermelde a. borealis 
Weise, uit Tiel, is meer een tusschenvorm 

van a. sellata Weise en borealis Weise. Op 
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de dekschilden vloeien alle zwarte vlekken 

ineen; slechts de scutellair-vlekjes blijven vrij; 

de rand- en naadzoom, met enkele inhammen, 

blijven geelrood. Halsschild zwart, met een 

C-vormigen gelen zijrand. Kop zwart, clypeus 

en bovenlip geel. Bij de a. fulvomarginata 
Winglm. (niet uit Nederland bekend) zijn ook 

de scutellair-vlekjes met de andere zwarte 

vlekken samengevloeid. No. 2130 van de N.N. 

260. Anisosticta 19- punctata L. De a. M a c 

G i 11 a V r y i Everts (de stippen 4 en 7 ver¬ 

smolten), door Dr. D. Mac Gillavry bij 

Heerde gevangen en welwillend voor mijne 

collectie bestemd. Niet bij Leopold Mader's 

„Evidenz der paläarktischen Coccinelliden 

und ihrer Aberrationen” vermeld. No. 2134 

van de N.N. 

331. Elater ferruginous Lac. De a. ferruga- 
t ul us Reitt. is bij Arnhem, Grave en in 

Zuid-Limburg gevangen. No. 2328 van de N.N. 

362. Thanasimus rufipes Brahm. Een typisch 

exemplaar werd, door den Heer K J• Bernet 

Kempers, bij de Lutte nabij Oldenzaal, Juni, 

gevangen en welwillend voor mijne collectie 

bestemd. No. 2431bis van de N.N. 

381. Conopalpus testaceus Oliv. De var. fla- 
vico 11 is Gyll., door den Heer /<./. Bernet 

Kernpers, in het Haagsche Bosch, Juni, uit 

takken gekweekt en, met mijn dank, voor 

mijne collectie afgestaan. No. 2557 van de N.N. 

430. Cryptocephalus parvulus Müll. De a. Klet¬ 
te! Gerh. (barbareae Steph.) bij Breda en 

Geulle (Limburg). No. 2767 van de N.N. 

435. Chrysomela fuliginosa Oliv. De heer P. van 

der Wiel bericht mij dat hij, bij Schin op Geul 

(Limburg), het type gevangen en voor mij 

bestemd heeft, De zijkanten der dekschilden 

zijn nog een weinig blauw getint, bestippeiing 

fijner dan bij a. galii Weise. No. 2808 van 

de N.N. 
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567. Thryogenes (Erirrhinus) Fiorii Zumpt. 

Deze nieuwe soort werd in liet Coleoptero- 

logisches Central blatt van Hans Wagner, 

Berlin, 2 Band 1927—28, Heft 5—6, 30 Aoril 

1928, door stud. phil. F. Zumpt beschreven. 

Zij onderscheidt zich gêmakkelijk van T. 

festucae Hrbst., nereis Payk. en seirrhosus 
Gyll., van terzijde gezien, door de sterk neer¬ 

gedrukte aanhechtingsplaats voor den snuit 

aan den kop, welke ontstaat, doordat de snuit 

ongeveer in het midden van den kop aanzit 

en met het voorhoofd daardoor een stompen 

hoek vormt. Bij de andere genoemde soorten 

zit de snuit hooger ingeplant en vormt met 

het voorhoofd eene gelijkmatige (nereis 
Payk.) of nagenoeg gelijkmatige ronding. In 

habitus gelijkt zij op nereis, het halsschild 

is echter duidelijk langer dan breed en nage¬ 

noeg even zoo breed als de dekschilden, ter¬ 

wijl deze bij nereis bijna vierkant en iets 

smaller dan de dekschilden is; ook zijn de 

pooten slanker en is de snuit dunner, welke 

meer die van festucae naderen. De schubjes 

staan niet zoo dicht opeen als bij beide ge¬ 

noemde soorten en zijn ook veel slanker en 

meer gestrekt, herinneren meer aan die van 

seirrhosus, bij welke de beide witte vlekken 

op het topgedeelte der dekschilden bij Fiorii 
op dezelfde wijze ontwikkeld zijn. Het 4e-7e 

sprietlid nagenoeg vierkant, bij nereis 
duidelijk verbreed. Op de schijf van het hals¬ 

schild met groote, niet rimpelig samenhangende 

stippels bezet, wier tusschenruimten vrij smal, 

maar evenals bij nereis glad en glanzig zijn; 

bij de andere twee soorten staan de stippels 

dichter opeen, met zeer smalle, bijna niet 

glanzige tusschenruimten; langs de zijden met 

langgestrekte, nagenoeg haarvormige schubjes, 

die op de onderzijde echter door meer of 

minder ronde vervangen worden. 
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Dekschilden als bij nereis, derhalve in het 

topgedeelte geen breede welving, van welke 

zij zich plotseling schuin naar den top ver¬ 

smallen zooals bij festucae en scirrhosus. 
De kieur is rood- tot donkerbruin, met wit¬ 

gele schubjes. Lengte 3-4J/2 mm. (zonder den 

snuit). 

Door Zumpt uit Berlijn, Hamburg en Italië 

opgegeven en ook exemplaren uit Naarden en 

Ankeveen, voor Dr. A.Reclaire, gedetermineerd. 

In mijne collectie vond ik, onder T. scirrhosus 
staande, exemplaren uit den Haag, Zeeburg, 

Rotterdam, Hilversum en Kortenhoef. 

No. 3343bis van de N.N. 

623. Apion flavipes Payk. Dr. A. Reclaire ving 

bij Baarn, Oct., eene merkwaardige afwijking, 

met gekromde schenen. Of dit als eene 

monstruositeit (zooals H. Wagner meent) te 

beschouwen is, waag ik niet te beslissen. 

Het exemplaar werd met dank voor mijne 

collectie bestemd. Ik bezit een exemplaar 

uit Erlangen (Beieren), bij hetwelk de beide 

voorschenen niet zoo volkomen recht zijn als 

in den regel. No. 3476 van de N.N. 

629. Apion oblongu m Gyll., in Schönh. Genera 

et spec. Curcul. V. 421. 

Van deze, uit de Krim beschreven, soort, welke 

door J. Desbrochers des Loges (Le Frélon T. 

Ill 1893, p. 62) ook van het gebied aan den 

Bosphorus vermeld wordt, is door Dr. A. 

Reclaire bij Hilversum, Mei, in één enkel Ç 

exemplaar gevangen en met dank voor mijne 

collectie bestemd. De determinatie was van 

Hans Wagner, waarmede ik volkomen instem. 

Deze soort is het naast verwant aan A. cur- 
tirostre Germ, (humile Germ.), dofzwarten 

evenzoo behaard. Zij is grooter dan de 

grootste Ç Ç van deze soort en opvallend door 

den meer gestrekten vorm en de naar het uit¬ 

einde weinig, althans veel minder verbreede 
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dekschilden. Snuit iets langer dan het hals- 

schild, ook iets langer dan bij curtirostre Ç; 
bijna recht, tusschen de inplanting der sprieten 

met een klein groefje. Halsschild eenigszins 

cilindervormig en wat meerverlengd. No. 3486bis 

van de N.N. 

Acarologische Aanteekeningen XCIV* 

Haemolaelaps mohrae nov. spec. In nest van 

Microtus arvalis, Holstein, Maart, en Olückstadt (Holst.), 

Febr., ERNA MOHR legit. 

Nymph a II. Rugschild achter coxae IV met zijde- 

lingsche, ondiepe, maar scherpe kerf; alle borstels kort. 

Epistoom vóór afgerond, hoogstens aldaar onduidelijk drie- 

lobbig (mijne exemplaren zijn echter door acid urn lacticum 

vermoedelijk een weinig vervormd.) — Digitus fixus mandi- 

buli met opvallend tibiaalorgaan; dit bijna zoolang als de digitus 

zelf; proximale helft van dat orgaan ovaal; distale helft 

haakvormig gebogen. — Ambulacrum I opvallend grooter 

dan II-IV. — Vent raai: sternimetasternale vóór zeer breed, 

tusschen coxae I en II den lichaamsrand bereikend, tusschen 

coxae IV versmald, even voorbij coxae IV reikend, aldaar 

afgerond. Anaalschild afgerond driehoekig. Malae der 

maxillicoxae uit minstens 24 stralende Iaciniae bestaande, 

waarvan, ter weerszijden, de 5 zijdelingsche stomp. Hypo- 

pharynx tongvormig, met zeer flauw ingebogen zijden. 

Femina. Opvallend breed: 2/8 van de lengte. — 

Ventraal. Praesterni-sternale vóór breed, tusschen coxae 

I en II den lichaamsrand bereikend; lengte 2/3 der breedte 

Geniti-ventraalschild met slechts 2 borstels ; het ronde 

ventrale gedeelte ter weerszijden door 2 borstels geflan¬ 

keerd. — Hypopharynx tongvormig, niet zijdelings inge¬ 

bogen. — Ter weerszijden van het tritosternum een half¬ 

cirkelvormig uitsteeksel van het praesternale. — Overigens 

als Nympha II. 

Mas. Opvallend slank: breedte ’/2 der lengte. De 

randharen van het rugschild langer dan bij het $. — Di¬ 

gitus fixus kort, hyalien, slipachtig; merkwaardig is, dat 

het tóch een tibiaalorgaan draagt, dat denzelfden vorm 


