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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. 
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Op Blz. 46, 

77 77 56, 

77 77 60, 

77 77 60, 

77 77 60, 

77 77 111, 
77 77 111, 
77 77 168, 

77 77 
194, 

77 77 195, 

77 77 199, 

77 77 212, 

77 77 249, 

77 M 249, 

77 77 255, 

» 77 271, 

regel 7 v. o. staat: Zaitsev; lees Zaitzev. 

regel 23 v. o. evenzoo. 

regel 9 v. b. staat: A. unguicularis Ths., 

was reeds op blz. 59 vermeld. 

regel 12 v. o. staat : atterrimus; lees: aterrimus. 

regel 12 v.b. staat: plaeopterus; lees:phaeopterus. 

regel 6 v. b. staat: inquisitur; lees: inquisitor, 

regel 7 v. b. staat: subrubes; lees: subruber. 

regel 29 v. b. van het woordje veel is de 1 

uitgevallen. 

regel 16 v. o. staat: (atomaroids); lees: 

atomaroides). 

regel 2 v. o. staat: punctatun; lees: punctatum. 

regel 26 v. o. staat: Laetitiae; lees: Laetitia, 

regel 16 v. b. bij Olibrus Baudueri Flach 

is de lengte \l/5—1 \/2 m.m. 

regel 22 v. o. is bij ferrugineus de s uitgevallen, 

regel 14 v.o. Hyliota moet niet gespatieerd zijn. 

regel 4 v.b. Ilendus Casey moettusschen ( ). 

regel 6 v. o. staat: Anale sterniet geheel wit 

behaard; dit moet zijn: eveneens met een 

zwart vlekje aan weerszijden (zie: Col. Need. 

I blz. 605, noot 2). 

277, regel 4 v. b. het * staat bij Czwalina in plaats 

van bij diibius. 

278, regel 21 v.b. staat: Czawlina; lees -.Czwalina. 

321, regel 26 v. b. De aldaar geciteerde auteur 

heet toch Obenberger en niet Obexberger 

(zie: blz. 668, Verbeteringen). 

406, regel2 v.b. delengte van Nivellia sanguinosa 

Qyll. is 11—14 m.m. 

407, regel 25 v.o. staat: dat in den regel ; lees : die enz. 

421, regel 27 v. b. de lengte van Phytoecia 
molybdaena Daim. is 4y2—7 m.m. 

427, regel 31 v. o. de lengte van Labidostomis 
lu si ta ni ca Germ, is 5'/2—10 m.m. 

450, regel 1 v. o. van Halticiden is de 1 uitgevallen. 77 
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Op Blz. 480, regel 2 V. b. staat: Kutschern; lees : Kutscherae 

of nog beter Kutscherai. 

„ „ 528, regel 32 v. o. staat: fulla; lees: full o. 

„ „ 533, regel 16 v. o. staat: subaudus; lees: sabaudus. 

„ „ 550, regel29 v.b.staat: altermans; lees: alternans. 

„ „ 567, regel 5 v.b. staat: Bo het type, moet zijn Bij 

het type. 

„ „ 621, regel 8 v.b. moet ulicis gespatieerd zijn. 

„ „ 650b, regel 10 v.b. moet „duidelijke’' vervallen. 

Den Haag. ED. EVERTS. 

Dermestes carnivortis F* 

te Amsterdam. 

In een tabakspakhuis te Amsterdam vonden wij in een 

partijtje van 13 balen (seroenen) uit Cuba geïmporteerde 

ruwe tabak, een vrij groot aantal exemplaren van Dermestes 

carnivoras F. (versicolor Cast.), in gezelschap van D. vul- 

pinus F. 

De larven hadden zich bij voorkeur ingevreten in de 

koppen der bundels, d.z. de plaatsen, die in de seroenen 

het dichtst aan de oppervlakte zitten. Zij hadden daar 

holten gevreten en zich daarin verpopt. Bij het uitpluizen 

vonden wij dan daarin de uitgekomen kevers, zittende onder 

de pophuid en de laatste larvehuid. Vele kevers waren 

ook uitgekropen en liepen buiten op de seroenen rond. 

Waarvan zij leven, is niet uitgemaakt, maar het invreten 

der volwassen larven in de tabaksbundels is boven twijfel. 

Uit het feit, dat op 7 Augustus imagines, poppen en vol¬ 

wassen larven werden aangetroffen en op 30 Augustus 

alleen imagines en dat, behalve de vrij ruime popholten 

weinig of geene vreterij viel te constaieeren, zou men be¬ 

sluiten, dat de larven niet hare geheele ontwikkeling 

in de tabak doorloopen hadden. Wellicht hebben zij zich 

eerst gevoed met beenderen, huiden of iets dergelijks en 

zich daarna ter verpopping begeven in de tabak, die misschien 

er naast opgeslagen stond. Reitter zegt van Dermestes 

in Fauna germanica III, p. 148 : „Die Arten samt ihren Larven 


