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ïets over het Subgenus Macrocorixa* 

Zooals ik reeds vroeger bericht heb, is Corixa carinata 

Sahib, in ons land reeds op drie plaatsen gevangen, o.a. 

in de Waschkolk te Nunspeet. Dit jaar heb ik getracht, 

het dier weder te vangen, wat mij echter tot nu toe niet 

gelukte. Wel werden verscheidene soorten van het geslacht 

Corixa opgehaald en daaronder meerdere exemplaren van 

het subgenus Macrocorixa. Bij determinatie bleken alle 

drie de soorten aanwezig, n.l. C. Geoffroyi Leach, C. dentipes 

Ths. en C. affinis Leach. Dit samen voorkomen is nog 
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weinig, mogelijk nog niet waargenomen, weshalve het wel 

vermelding verdient, al denk ik, dat nauwkeurig toezien 

wel zal leeren, dat het niet zoo ongewoon is. 

In ’t algemeen geldt C. af finis als levend in brak water, en 

bij ons zijn ook wel alle vindplaatsen tot nu toe aldus. 

Het verst van zee gevangen is een exemplaar, dat ik van den 

heer KOORNNEEF uit Baarn ontving, maar ook van dit exem¬ 

plaar is het gevonden zijn in brak water niet uitgesloten. De 

Waschkolk is echter zoet water. KUHLGATZ in de „Süss- 

wasserfauna Deutschlands” zegt er van: „Bekannt von 

Schlesien, Thüringen, Schleswig-Holstein, Borkum. Auch in 

Brackwasser. Im übrigen : England, Frankreich, Mittel¬ 

meerküsten.” 

Wat Corixa dentipes betreft, hiervan heb ik reeds ver¬ 

meld, dat deze wel tot de vennenfauna behoort, naar 

aanleiding van de vangst in een ven onder Apeldoorn ; 

de vangst hier te Nunspeet bevestigt dit. 

Tevens lijkt het mij niet ondienstig, er op te wijzen, dat 

KUHLGATZ zich vergist, waar hij als tegenstelling tusschen 

Qeoffroyi en dentipes zegt: „Tibien der Mittelbeine bei 

der Basis ohne Zahn: <f Geoffroyi... Tibien der Mittelbeine 

bei der Basis mit einem, aus einem Bündel dicht 

aneinander gelagerten Borsten bestehenden 

Zahn : cT dentipes.'' De gespatieerd gedrukte woorden dienen 

te vervallen en bijgevoegd te worden bij het daarop vol¬ 

gende : „Schenkel der Mittelbeine bei der Spitze mit einem 

Zahn.” Deze tand toch draagt op het distale, afhellende 

gedeelte van den tand den bovengenoemden haarbundel. 
Het merkwaardige is, dat de toestand door zijn Fig. 76, 

waarnaar hij verwijst, volkomen goed wordt weergegeven. 

Verder geeft hij de lengten aldus aan: C. Geoffroyi 13-15 

m.M., C. dentipes 9—11 m.M. en C. af finis 9—11 m.M. 

Naar mijne ervaring met de nederlandsehe exemplaren, 

ontloopen de eerste twee soorten elkander slechts zeer 

weinig in grootte. Ten slotte kan ik zijne opgaven over de 

voorhoofdsgroef der mannetjes nog derwijze aanvullen, dat 

deze bij het mannetje van C. dentipes zeer oppervlakkig en 

breed is, aan de zijden iets dieper en aldaar grof gepunk- 

teerd; zij strekt zich slechts tot den voorrand der oogen uit. 
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De voorhoofdsgroef van het a/finis- mann et j e is diep, 

scherp begrensd, reikt tot ver tusschen de oogen en is 

opvallend sterk behaard. 

Nunspeet, Augustus 1922. D. MAC GlLLAVRY. 

Coleoptera, aangetroffen op eene doode kraai* 

in Mei 1917 vond ik hier op Schovenhorst, Putten (G.), 

eene pas geschoten doode kraai en besloot na te gaan, 

welke kevers daarop zouden afkomen in de eerste, de 

tweede, de derde week enz., vermoedend, dat het voort¬ 

schrijdend stadium van ontbinding allengs verschillende 

keversoorten zou aanlokken, of dezelfde soort in verschil¬ 

lende getalsterkte. 

Ik legde den dooden vogel, met een koperdraad aan 

een in den grond geslagen paaltje bevestigd (tegen het 

wegsleepen door katten of andere roofdieren), op een open, 

onbegroeid plekje in een border, die den vollen zonneschijn 

genoot en begon het onderzoek na een paar dagen op 

13 Mei. ik hield afzonderlijk, wat ik van 13 tot 19 Mei 

verzamelde, dito van 20 tot 26 Mei en eindelijk van 27 Mei 

tot 9 Juni. De eerste perioden omvatten dus ééne week, 

de laatste twee weken. Daarna werd het verzamelen niet 

meer voortgezet. 

Met mijn vriend EVERTS sprak ik eenigen tijd later af, 

dat ik hem de verzamelde kevers zou zenden en hij die 

voor mij zou determineeren ; het heeft echter tot nu toe 

geduurd, alvorens ik tot de toezending overging, daar de 

fleschjes mij uit het oog waren geraakt. Met eene week 

ontving ik reeds de lijst der soorten en maak onzen 

coleopterologischen nestor — met mijn welgemeenden dank 

— een compliment over zijne voortvarendheid ! 

Hier volgt de lijst der soorten, met opgave van het 

aantal exemplaren van elke soort in de drie perioden. 


