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ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN.
BerleSE verklaart uitdrukkelijk, dat zijne beschrijving

en teekening naar het type-exemplaar van O. CANESTRINI
vervaardigd zijn. Als men nu CANESTRlNl’s teekening (in
zijn Prosp. A car. I tal. v. 4, t. 39, f. 47) met die van
KOCH’s impressus vergelijkt, dan is de gelijkenis frappant.
Wel geeft CANESTRINI, zoowel in den tekst (p. 4Ö7) als in
zijne figuur, twee transversale fijne lijnen aan, maar BERLESE,
die het type-exemplaar onderzocht, vermeldt daar niets van,
beeldt ze ook niet af!
6. Raphignathus longimanus C. L. KOCH. 1838. Deze
Caligomis longimanus C. L. KOCH Deu. Cr. Myr. Ar.
20—18. is met Caligomis longimanus Berl. Ac. Myr.
Scorp. Ital. 34. 8. 1887. identiek, zooals ook door laatst¬
genoemden schrijver, m. i. terecht, zelf aangenomen wordt.
Arnhem,

A. C. OlJDEMANS.

TWEEDE VERVOLG OP HET AANHANGSEL
IN „COLEOPTERA NEERLANDICA” III.

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

Op bladz. 4. C a 1 o s o m a reticulatum F. (9bisl)
(Col. Neeri. ui). Een $ werd door Prof. Dr. Max
Weber,
tusschen Hoog-Buurlo en Gerritsflesch, in de
hooge heide, Juni, gevangen en met dank
voor mijne collectie aanvaard.

„

„

72. Aleochara

puber u la

Klug (475bis).

Door den Heer J. Broerse werd een exemplaar
bij Mijdrecht, Aug., gevangen, op een aldaar
neergeworpen massa onbruikbaar geworden
Cocosmeel, waarop duizenden exemplaren van
Anthicus basil a ris Say rondliepen. Met
dank werd het voor mijne collectie aanvaard.
(1) Nummers in de Lijst der in Nederland en het aangrenzend gebied voorkomende
Coleoptera, 1906.
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Op Blz. 117. Quedius um brin us Er. (788 ter). Pater
F. Rilschkamp S. J. zond mij een zak met
zeefsel van dorre bladen, aan den ingang van
mergelgrotten bij Maastricht, juli, waaruit één
exemplaar van deze soort te voorschijn kwam.
Daarvoor mijn dank.
„

„ 124. Philonthus puella Nordm. (855bis).
Ik zeefde een d* en $ uit planten-afval bij
Beesterzwaag, juni.

„

„ 178. Colon appendicu latum Sahlbg.(1188ter).
Dr. A. Reclaire ving bij Hilversum, Aug.,
twee
waarvan één, met dank, voor mijne
collectie ontvangen werd.

„

„ 222. Meisgethes rotundicollis Bris.(1429ter).
Één enkel exemplaar, door Dr. A. Reclaire,
bij Beetsterzwaag, Juni, gevangen, werd met
dank voor mijne collectie aanvaard.

„

„ 233. Atomaria turgida Er. (1512bis).
De
Heer P. van der Wiel ving één enkel exemplaar
bij Beetsterzwaag, Juni, dat met dank voor
mijne collectie aanvaard werd.

„

„ 271. Derm estes carnivorus F. (1693bis),
met de a. Dömmlingi Meier. In Amsterdam,
in pas uit Cuba gearriveerde, onbewerkte tabak
in „seroenen”. De Heer J. B. Corporaal was
zoo vriendelijk aan mij eenige exemplaren aan
te bieden, waarvoor mijn dank.

„

„ 279. Esolus pygmaens Müll. (1737ter). Eén
exemplaar werd, door Dr. O. Romijn, bij
Bunde (Limb.), Maart, in de Geul gevangen
en met dank voor mijne collectie ontvangen.

„

„ 281. Stenelmis canalicuïata Gyllh.(1742bis).
Door Prof. Dr. Max Weber, in twee exemplaren,
in het Afwatering-Kanaal bij Neer (Limb.)
gevangen.
Met dank werd een exemplaar
voor mijne collectie aanvaard.
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Op Blz. 333. Hypnoidus dermestoides Hrbst. (2007). Het
type (met ongevlekte dekschilden) bij Berg
(Limb.) Juli, door Prof. Dr. Max Weber ge¬
vangen en aan mij afgestaan, werd met dank
aanvaard.
„

„ 412. Tetropium Gabrieli Weise (2363bis). De
a. Crawshayi Sharp, met het type, uit Larix,
bij de Steeg, Mei, door den Heer F. W. Burger
verkregen. Met dank van elk een exemplaar
ten geschenke ontvangan.

„

„ 572. Rhynchaenus (Orchesfes) alni L. (2886).
Een niet volkomen uitgekleurd exemplaar van
de a. connatus Gerh., uit Loosduinen,
Juli, met dank van den Heer C. J. Dixon
ontvangen.

„

„ 629. Apion violaceum Kirby (3164). Een exem¬
plaar van de a. harcyniae Hubenth., met
olijfgroene dekschilden, door den heer P. van
der Wiel bij Leeuwen (Geld.), Sept., gevangen
en met dank voor mijne collectie aanvaard.
Den Haag.

_

Ed. EVERTS.

TWEEDE LIJST VAN
VERBETERINGEN EN DRUKFOUTEN

in „Coleoptera Neerlandica” III.
Op bladz. XVI, regel 15 v. b. staat: Crytophagus; lees
Cry ptophagus.

„

„
„

1, regel 24 v. b. staat: A-maciiLata lees b-maculata.
26, regel 2 v. o. achter „evenals” dit bij Laplandsche
enz. lezen.

„

„

33, regel 4 v. o.: g uit den Haag; in Col. Neerl. I
blz. 89 staat bij vergissing: $.

„

„

41, regel 3 v. b. moet C. macularis niet

„

„

„

„

gespatieerd zijn.
44, regel 18 v. b. staat: Scribe; lees: Scriba.
45, regel 5 v. b. moet nomax gespatieerd zijn.

„

