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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. 
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13—19 Mei 20—26 Mei 27 Mei—9 Juni 

Necrophorus humator F. 

Aantal Aantal 

1 3 

Aantal 

„ vestigator Hrsch. 1 1 — 

„ vespillo L. — — 1 

Silpha thoracica L. 4 4 — 

„ rugosa L. 4 13 3 

„ sinuata F. 1 2 2 

Staphylinus chalcocephalus F. 5 12 3 

Philonthus splendens F. 1 — — 

„ chalceus Steph. . 1 1 1 

„ aeneus Rossi 15 1 3 

„ varians Payk. ab. col. — — 1 

„ cephalotes Grav. — — 1 

Aleochara curtula Goeze 1 — — 

Oxytelus tetracarinatus Block. — 1 — 

Omalium rivulare Payk. — 2 13 

Hister unicolor L. 1 — — 

„ cadaverinus Hoffm. . 3 15 3 

„ succicola Ths. . 3 2 2 

„ ventralis Mars. . — 2 3 

Saprinus semistriatus Scriba (niti- 

dulus F.) 4 58 19 

„ aeneus F. — 6 2 

Gnathoncus rotundatus Kugel. 2 — — 

Dermestes murinus L. 16 — 9 

„ lardarius L. 1 — — 

Sphaeridium scarabaeoides L. — 1 — 

Nitidula bipustulata L. — 1 — 

Omosita discoidea F. — — 1 

Onvolwassen larven van ? Silpha 

thoracica L. 1 1 — 

Larven van Dermestes murinus L. — — 5 

„ „ Silpha rugosa L. — 7 8 

„ „ „ sinuata F. — — 7 

Eene kraai komt mij voor een zeer geliefd object te 

zijn voor aas zoekende kevers; op dit dier vond ik toch 

veel meer soorten en exemplaren dan ik o.a. aantrof op 

cadavers van eekhoorns en duiven. 
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De heer EVERTS acht het gewenscht, de proef te her¬ 

halen, doch dan liefst reeds te beginnen in Maart en het 

onderzoek voort te zetten, totdat alles wat verteerbaar is, is 

omgezet in levende materie. Ik ben dit geheel met hem 

eens ; de latere en veel latere stadiën van ontbinding en 

verweering leveren vrij zeker nog geheel andere en zeld¬ 

zamere soorten op dan de nu gevondene. 

In verband met het bovenstaande vestig ik nog eens 

de aandacht op een werk van P. Mégnin: „La faune des 

cadavres1)” waarin de uitkomsten van langdurige proef¬ 

nemingen op dit gebied neergelegd zijn en waaruit de 

schrijver de conclusie trekt, dat men, binnen zekere grenzen, 

uit de op een cadaver gevonden insecten kan afleiden, 

hoe lang geleden de dood is ingetreden. Vooral op ge¬ 

rechtelijk geneeskundig gebied kan hieraan waarde worden 

toegekend. 

Schovenhorst (Putten). J. TH. OUDEMANS. 

Boekbespreking* 

R. VAN Eecke : Eerste Bijdrage tot de Kennis der Neder- 

landsche Thysanoptera. (Deel 9 der Natuurkundige Ver¬ 

handelingen van de Hollandsche Maatschappij der Weten¬ 

schappen te Haarlem). 

Onder dezen titel is onlangs een studie verschenen 

over de economisch niet onbelangrijke insectenorde der 

Thysanoptera of Blaaspooten, in de wandeling veelal kort¬ 

weg Thripsen geheeten. De publicatie is nogal omvangrijk, 

zij telt n.l. 142 bldzd. in groot-kwarto formaat, en is opge¬ 

luisterd met een 30-tal tekstfiguren en 9 platen, vervaardigd 

naar origineele teekeningen van den schrijver. Om ver¬ 

schillende redenen maakt deze publicatie aanspraak op bijzon¬ 

dere waardeering. Wanneer men n.l. bedenkt, dat de schrijver 

in de eerste plaats specialist is voor de Lepidoptera, speci¬ 

aal voor die van onzen Indischen Archipel, en wanneer men 

weet, dat een dergelijke specialiseering gewoonlijk voldoende 

beslag legt op het prestatievermogen van den onderzoeker, 

dan is het duidelijk, dat de schrijver over een bijzonderen 

werklust moet beschikken, om van een zoo moeilijke insecten- 
1) Eene bespreking hiervan door Dr. J. C. C. LOMAN vindt men in „Het Album 

der Natuur”. 


