
ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 105 

vangen, waarvan later eene lijst in de Entomol. Berichten 

zal gegeven worden. Vooral moet hier vermeld worden 

Anthonomus sorbi Germ., welke soort, in groot aantal, op 

bloeienden meidoorn gevangen werd ; Friesland is tot nog 

toe de eenige provincie, waar deze soort gevonden is (vroeger 

een paar bij Drachten door MR. D. L. UYTTENBOOGAART). 

Den Haag. ED. EVERTS. 

Twee uiterst zeldzame Keversoorten, na vele 

jaren teruggevonden* 

De heer C. J. DlXON ving in eene houtstapelplaats bij 

Loosduinen, op eiken- en beukenblokken, afkomstig van om¬ 

gewaaide boomen uit het Haagsche Bosch, een ongewoon klein 

c? van LymexyIon navale F. (met dank ontvangen), welke soort 

eenmaal, in één enkel exemplaar (in 1906), door wijlen Mr. A. 

F. A. LEESBERG, tegen een eikestam in het Haagsche bosch 

werd aangetroffen; sedert bezocht ondergeteekende dien 

boom tallooze malen, zonder iets van de soort te bemerken. 

De andere soort, Pseudopsis sulcata Newm., voor on¬ 

geveer 12 jaren in eenige exemplaren in het Haagsche 

bosch uit beschimmelde dorre bladeren, takjes, stukjes hout 

en verdord gras gezeefd en sedert, niettegenstaande her¬ 

haaldelijk onderzoek, niet meer teruggevonden, werd door 

ondergeteekende in de eerste week van Augustus van dit 

jaar wederom, in 3 exemplaren, aangetroffen. 

De insectenzeef en de photeklektor deden hier goeden 

dienst. Bij het uitzeven van plantenresten moet men vooral 

zorg dragen, niet alleen de losse massa te bewerken, maar 

vooral ook het residu op den bodem uit te schudden; het 

doelmatigst daartoe is te nemen een klein stofblik benevens 

een plankje als krabber en het opgenomene telkens in de 

insectenzeef te doen. 

Wijlen EDMUND Reitter (zie: Fauna Germanica, Die 

Käfer des Deutschen Reiches, 1 Bd. 1908, biz. 45) was niet 

overtuigd van de doelmatigheid van den photeklektor (door 

Ormay in Hermannstadt uitgedacht en sedert zeer verbeterd), 

doch verkoos het uitzoeken „priesenweise” op wit karton. 

Voor ondergeteekende is de photeklektor een ideaal toestel, 

wanneer men hem op doelmatige wijze weet te gebruiken. 
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De daarbij behoorende wijdmondsflesch, voor 1 /3 met 

zuiveren alcohol gevuld, moet hermetisch onder aan de 

trechtervormige opening sluiten; het toestel moet ruim half 

gevuld worden met zeefsel, het deksel met een flanellen 

lap goed aangedrukt en vooral moet eiken dag, na een 

tik op het deksel, opdat de daaronder zittende insecten 

neervallen, deze een oogenblik opgelicht worden, om den ge- 

vormden alcoholdamp te verwijderen en een nieuwen, drogen 

flanellen lap aan te brengen; wat met een mes omroeren 

is aan te bevelen. Aldus kan het toestel dagen achtereen 

werken, waarbij, na vernieuwing van een aanhangend glas 

met alcohol, telkens nog insecten uitloopen en uitvliegen; 

zelfs zijn popjes in de massa in dien tijd nog uitgekomen. 

Na een 8-tal dagen kan men het toestel uit elkaar nemen 

en het residu op den bodem nog op wit papier nader uitzoeken. 

De insecten in den alcohol kunnen door een trechter met 

filtreerpapier verzameld worden. 

Fleschjes met suikerbier (stout met veel suiker, surrogaat 

van uitvloeiende boomsappen), opgehangen in de holten 

van boomen, of tusschen dicht klimop, tusschen boom¬ 

wortels ingegraven of aan houten schuttingen, onder rieten 

daken, bevestigd en dan na 14 dagen of 3 weken, goed 

gekurkt, naar huis medegenomen en met filtreerpapier be¬ 

handeld, bieden nog wel eens verrassingen aan. 

Den Haag Ed. Everts. 

Habrobracon brcvicornis Wesm* faunae n. sp* 

Tegen een raampje eener schuur onder Beek, gemeente 

Prinsenhage, ontdekte ik einde Juli van dit jaar een vrouwelijk 

exemplaar van bovenvermelde sluipwespensoort, naar welke 

ik al jaren gezocht heb, in de veronderstelling, dat zij, 

in Engeland, België en Duitschland inheemsch zijnde, ook 

in Nederland zoude voorkomen. 

Van dezen vertegenwoordiger der Bracon-groep, een 

slechts enkele m.m. lang diertje, is het wijfje dadelijk te 

herkennen aan hare korte sprieten (vandaar de naam 

brevicornis) en beide seksen aan den vorm der tweede 

cubitaalcel der voorvleugels, welke aanmerkelijk kleiner is 

dan de derde, doordat haar bovenader korter is dan de 


