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VIERDE VERVOLG OP HET AANHANGSEL 

IN „COLEOPTERA NEERLANDICA” III. 

(Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche 

Coleopteren-fauna XLÏI). 

Op blz. 10. Carabus arvensis Hrbst. De a. Sehr ickeli 
(Col. Neerl. III) Dej. werd door den Heer A. van Roon Jr. 

bij Epen (L.) Aug., gevangen en met dank 

voor mijne collectie bestemd. 

„ „ 19. Bembidion Millerianum von Heijden. Ik betwijfel 

of deze soort wel ooit in Nederland gevangen is. 

Een nader onderzoek leert mij thans, dat alles wat 

ik daarvan zag, tot B. stomoides Dej. behoort. 

Toch is het niet uitgesloten dat ook B. Millerianum 

in Limburg zou kunnen gevangen worden. 
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De Heer P. van der Wiel gaf mij de navolgende 

verschilpunten tusschen de twee soorten : 

d* kop (met de oogen) ongeveer even breed als 

het halsschild ; de langsgroeven duidelijk bestippeld, 

diep ingedrukt. Halsschild met eene middellijn, van 

achteren en van voren duidelijk ingedrukt. Dek¬ 

schilden met vrij duidelijken schouderhoek, in 

schuine richting van voren bezien opvallend duidelijk ; 

gestrekter van vorm, tamelijk vlak, met meer paral¬ 

lele zijden, de stippellijnen scherp ingedrukt. 

.Millerianum v. Heijden. 

c? kop (met de oogen) duidelijk smaller dan het hals¬ 

schild; de langsgroeven fijner, onduidelijk bestippeld. 

Halsschild met eene middellijn, van achteren en van 

voren diep ingedrukt en bestippeld. Dekschilden 

zonder schouderhoek, in schuine richting van voren 

bezien geheel afgerond ; tamelijk gewelfd en meer 

ovaal, met meer gebogen zijden; de stippellijnen 

minder diep ingedrukt. 

.stomoides Dej. 

Op blz. 33. Harpalus aeneus F. a. mêlas Dalla Torre. 

Door den lieer A. C. Nonnekens bij Valkeveen, 

Sept, verzameld en met mijn dank voor mijne 

collectie aangeboden. 

„ „ 65. Gyrinus Edwardsi Sharp, Entom. Monthly 

Magazine, 1914, p. 137. Deze door Sharp 

beschrevene soort, waarmede, volgens hem, 

synoniem is opacus Suffr., Sharp, Erdwards et 

auct. plur., nee Sahlberg, is tn.i. synoniem 

aan G. Thomsoni Zaitzev (1907). G. opacus 
Sahlb. nee. auct. is bij Sharp, evenals bij 

A. Zimmermann, eene soort uit het hooge 

Noorden (Noorwegen, Ijsland, Finland) maar 

ook uit Schotland bekend. Volgens Sharp 

zijn bij opacus o.a. de klauwen der middel¬ 

en achtertarsen geel, bij Edwardsi daaren¬ 
tegen zwart. 

„ „ 92. Dadobia immersa Er. Door den heer 

P. van der Wiel bij Winterswijk, Mei, ge¬ 

vangen en welwillend voor mijne collectie 
afgestaan. 
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Op blz. 92. Atheta fungivora Thoms. Dr. J. Th. 

Oiidemans ving bij Putten (Geld)., Juni, een 

niet geheel uitgekleurd cf. Behalve dat bij 

deze soort de eerste vier onbedekte tergiten 

aan de basis in de breedte ingedrukt zijn, 

zijn bij het het voorhoofd en het halsschild 

diep ingedrukt. Met mijn dank werd dit 

exemplaar, benevens een groot aantal andere 

Coleoptera uit die streek, voor mijne collectie 

bestemd. 

„ „ 98. Atheta aegra Heer. Ik zeefde één enkel 

exemplaar uit mos, in het Haagsche Bosch, Juni. 

„ „ 122. Philonthus atratus Grav. a. coerulescens Boisd. 

et Lac. Bij nader onderzoek blijkt dat het vermelde 

exemplaar uit Bunde, slechts het type is met wat 

blauwachtig iriseerende dekschilden, die met ammon. 

liq. bestreken de gewone kleur vertoonen. Over 

P. coerulescens geeft /. Sainte Claire Deville (in : 

Bull. Soc. Ent. Fr. 1924 No. 2) eene verhandeling, 

waarin hij deze, evenals Reitter, als eene goede 

soort beschouwt, waarmede dan Bodemeyeri 

Eppelsh. synoniem zou zijn; wat echter niet de 

opvatting is van Ganglbauer, Bernhauer en Kuhnt. 

De synoniem janthinipennis Kolen, wordt door 

Deville niet genoemd. Volgens Deville onderscheidt 

zich P. coerulescens met zekerheid van atratus, 

niet alleen door de fraaie blauwe kleur der dek¬ 

schilden, maar ook door de waterafstootende, asch- 

grauwe beharing aan de zijden der tergiten. Ook 

ziet men op het halsschild, bij sterke vergrooting, 

eene fijne, niet zeer dichte, in schuine richting ver- 

loopende rimpeling ; bij atratus daarentegen is het 

halsschild volkomen glad. Ik zag dit duidelijk bij 

een paar exemplaren uit Lunz (Oostenrijk), van 

Haberfelner. Of nu toch P. coerulescens wellicht 

eene als Bodemeyeri gekleurde ab. van atratus 

is kan ik niet nader uitmaken. De soort Bode¬ 

meyeri Eppelsh. (of, volgens Deville: coerulescens 

Boisd. et Lac.) komt in de Rijnprov. (Ahrweiler) 

en in den Elzas voor. Zij leeft op het kiezel 

langs bergbeken, bijna in het water, evenals 
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sommige Bembidion’s; vooral op beschaduwde 

plaatsen. 

Op blz. 123. Philonthus marginatus Stroem. Dr J. 

Neresheimer en H. Wagner (Deutsch. Ent. 

Zeits. 1924, blz. 155) wijzen op de zeer 

opvallende afwijkende vorming van het klauw- 

lid der voorpooten. Terwijl bij andere Phi- 
lonthus-soorten het voorste klauwlid slank, 

op de onderzijde nimmer uitgehold en aan 

de zijden met meer of minder talrijke fijne, 

vrij lange borstelharen bezet is en de fijne 

dunne klauwen, meer of minder wijd uiteen¬ 

staande, onbewegelijk op den top van het 

klauwlid staan ingeplant en ternauwernood 

langer zijn dan het halve klauwlid, is dit 

laatste bij bovengenoemde soort tamelijk 

krachtig ontwikkeld, op de bovenzijde vlak 

gedrukt, op de onderzijde iets uitgehold en 

aan de zijden dicht van korte, stijve doorn¬ 

achtige borstels, kamvormig bezet. De klauwen 

zijn beweegbaar aan den, in het midden iets 

uitgebogen, ondersten toprand van het klauw¬ 

lid, zoodanig ingeplant, dat zij in rust en bij 

doode exemplaren als een knipmes naar onderen 

geklapt en geheel ingesloten kunnen worden. 

Het heeft daardoor den schijn alsof de klauwen 

ontbreken. Nog zijn de klauwen aan de basis 

niet, als bij alle, door beide auteurs onder¬ 

zochte ware Philonthen getand, bovendien 

nagenoeg even lang als het klauwlid, echter 

even fijn gevormd als bij de overige Philon¬ 
thus soorten. Als een vreemd element onder 

de Philonthen brengen beide auteurs de 

hier besproken soort tot e.n nieuw sub-gen. 

Onychophilonthus. 

„ „ 123. Philonthus quisquiliarius Gyll. De var. 

rubrosuturatus Beruh, ving ik, voor 

vele jaren, in één enkel exemplaar, bij Zutphen, 

Aug. Bernhauer beschreef deze als een ras 
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van genoemde, cosmopolitische, soort uit 

Madagaskar. Behalve de duidelijk rood om¬ 

zoomde naad zijn de dekschilden iets korter 

dan bij het type en is de bestippeling ervan 

iets krachtiger en iets minder dicht. 

Op blz. 128. Lathrobium rufipenne Gyll. Van deze soort is 

ook eene a. Henningsi Wagner, met totaal pek- 

zwarte dekschilden, in de Mark Brandenburg, in 

Sphagnum gevangen ; deze ab. gelijkt veel op L. 

fovulum Steph. 

„ „ 130. Medon propinquus Ch. Bris. Dr. A. 

Reclaire ving bij Hilversum twee exemplaren 

bij Formica rufa. Een werd welwillend voor 

mijne collectie bestemd 

„ „ 168. Euthia Schau mi Kiesw. Door Pater F. 

Riischkamp S. J. werd bij Valkenburg (L.) 

Aug., een exempl. gevangen bij het uitzoeken 

van een neergelegden Polyporus, welke 

veelvuldig op vlier en iepen groeit. Met mijn 

dank werd het voor mijne collectie aange¬ 

boden. 

„ „ 179. Colon angulare Er. Door de Heeren 

B. Bodifée en Dr A. Reclaire bij Hilversum, 

Juli, Oct., gevangen. Een exemplaar werd, 

met mijn dank, voor mijne collectie bestemd. 

„ „ 187. Liodes (Anisotoma) curta Fairm. et La- 

boulb. De a, seminigra Fleisch, werd, 

met het type, door den heer P. Bodifée, bij 

Hilversum, Sept., gevangen en met mijn dank 

aan mij afgestaan. 
„ „ 190. Sacium n an um Muls. et Rey. De heer 

A. J. Besseling, te Amsterdam, vond twee 

exemplaren op een sinaasappel, in stof en 

schimmel onder de verdroogde kelkbladen. 

Deze soort, welke ook in het omliggend 

gebied is waargenomen, is ongetwijfeld bij 

ons geïmporteerd. 

„ „ 205. Hister bimaculatus L. De a. m o rio Schmidt 

werd door mij, met het type, uit kompost 

in den Haagschen Dierentuin, Sept., verkregen. 
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Op blz. 234. Atomaria co gnat a Er. Tusschen de exem¬ 

plaren van A. anaiis Er., in mijne collectie, 

herkende ik een exemplaar, door wijlen Mr. 

A. H. Maurissen, bij St. Pieter, Oct., gevangen. 

„ „ 267. Haîyzia (Psyllobora Chevrol.) viginti- 
macuiata Say (Ac. Phil. IV, 96. 9.(1824). 

Van den heer W. H. Wachter te Rotterdam 

ontving ik, met mijn dank, een exemplaar 

van deze soort, welke op, uit Californië ge¬ 

ïmporteerde, appels gevonden werd. De heer 

G. C. Champion (Woking-Engeland) was zoo 

vriendelijk het exemplaar te determineeren. 

Of deze geïmporteerde soort meer in Europa 

is waargenomen, is mij niet bekend. Zij is in 

de Ver. Staten, Californië en Mexico inheemsch. 

Het sub-gen. Psyllobora onderscheidt zich 

van het s. g. Propylea Muls. doordat het 

halsschild van voren slechts flauw uitgebogen 

is, zonder opvallende uitranding achter de 

oogen ; bij Propylea daarentegen sterk hoekig 

uitgesneden; ook is het mesosternum zeer 

flauw uitgebogen, bij Propylea daarentegen 

diep ingesneden. De soort herinnert eeniger- 

mate aan Halyzia (Propylea) 14-punctata L. 
a. conglomerata F. in miniatuur, daar zij 

ongeveer de grootte heeft van Scymnus 
frontalis F. (bijna 2]/2 m.m.). Kort-ovaal, bijna 

cirkelrond, met eene zwart-vlekkige of briiin- 

roode teekening op okergelen grond. Op het 

halsschild bevinden zich 5 rondachtige vlekjes; 

op elk der dekschilden 8 of 9, ook wel, door 

splitsing, 10, gedeeltelijk ronde, gedeeltelijk 

(de middelste grootere) meer vierhoekige, 

vlekjes, die op verschillende wijze gedeeltelijk 

kunnen samenhangen. De schoudervlek be¬ 

staat uit een grooter en een kleiner samen¬ 

hangend vlekje. Er zijn in Amerika ook exem¬ 

plaren bekend, bij welke op het halsschild de 

stippen geheel of gedeeltelijk verdwijnen en ook 
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op de dekschilden kunnen een aantal vlekjes 

ontbreken. 

Op blz. 277. Simplocaria m etal lica Strm. Onder mijne 

exemplaren van S. semisttiata F. vond ik 

een exemplaar uit Arnhem, voor vele jaren 

van een leerling der Haagsche H. Burgerschool 

gekregen. 

„ „ 278. Simplocaria maculosa Er. Evenzoo een 

afgewreven exemplaar uit St. Pieter, April, 

(ex coli. Maurissen), dat overigens geheel 

aan de beschrijving beantwoordt. 

„ „ 287. Philhydrus rectus j. Sahlb. Volgens 

J. Ste. Claire Deville zou deze, uit het hooge 

Noorden van Europa en van de hooge bergen 

beschrevene soort, de meest gewone in ons 

gebied zijn, terwijl de bij alle auteurs vermelde 

P. aifinis Thunb. (marginellus Thoms., nee 
F.) zeer algemeen is in Noord-Europa en ook 

op hooge bergen in Frankrijk (Vogezen, Jura, 

Auvergne), op veenderijen in Sphagnum. Met 

P. rectus zijn, volgens Deville synoniem : 

minutus Bedel en ovalis (part.) Ganglb., 

welke laatste door Oanglbauer als ovalis 
Thoms. = Cymbiodyta marginella F. ver¬ 

meld is. Bij het nazien der Nederlandsche 

exemplaren in mijne collectie kom ik tot de 

conclusie dat wij beide vormen hebben ; maar 

affinis Thunb. veel meer dan rectus J. Sahlb., 

van welke laatste ik exemplaren bezit uit 

Assen en St. Pieter bij Maastricht. Of hier 

van twee soorten sprake is betwijfel ik zeer, 

m.i. gaan die twee in elkaar over en is het 

de vraag of men zelfs van eene aberr. kanspreken. 

Beiden zouden zich aldus onderscheiden : 

Dekschilden bruin, over den gelen naad- 

zoom meestal iets donkerder ; langs den 

zijrand opvallend lichter. Het laatste tasterlid 

geheel of grootendeels zwart. Kop meestal 

geheel zwart, zelden met een smal geel vlekje 
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voor de oogen. Halsschild pekzwart of zwart 

met geelachtige randen. Naar het uiteinde 

der dekschilden de stippellijnen der onder¬ 

zijde ais donkere stippeirijen doorschijnende. 

.affinis Thunb. 

Dekschilden eenkleurig roodgeel, over den naad 

ternauwernood donkerder, langs de zijden iets 

lichter; naast het schildje met doorschemerende, 

donkere dwarsstippen. Het laatste tasterlid met 

donkeren top. Kop zwart, met eene groote, 

driehoekige, gele vlek voor de oogen. Hals- 

schild donker pekkleurig, aan de zijden breed, 

van voren smal geel gerand. Op de achterhelft 

der dekschilden hier en daar duidelijk in rijen 

bestippeld. Gemiddeld iets kleiner dan affinis 
.rectus Sahib. 

Op blz. 310. Meloiontha melolontha L. Van de donkere 

a. lugubris Muls. werd door den heer 

L. A. W. C. Venmans een g bij Stratum (N.-Br.), 

Juni, gevangen en welwillend voor mijne collectie 

aangeboden. 

„ „ 367. Ftinus tectus Boield. Van Dr. A. C. Öudetnans 

ontving ik, met mijn dank, eene kleine hoeveel¬ 

heid doorknaagde Cayenne-peper, waarin zich 

één exemplaar van deze soort bevond. De 

Heer G. C. Champion, aan wien ik dit exemplaar 

ter determinatie zond, schrijft mij : „The Ptinus 
may be an extreme form of P. tectus Boield. 

with a deeper prothoracic sulcus than usual.” 

„ „ 555. Lixus bardanae F. Het eerste exemplaar 

met rood exsudaat, dat ik uit Nederland zag, 

werd door den heer P. Bodifée bij Hilversum, 

Sept., gevangen en met mijn dank voor mijne 

collectie gegeven. 

„ „ 573. Rhynchaenus (Orchestes) an g u stif rons 
West (in : Entomologiske Meddelelser, Kjöben- 

havn, 1916—17, p. 24). August West ver¬ 

gelijkt deze nieuwe soort met, de door I. B- 

Ericson uit Spitsbergen beschrevene, R. fla- 
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bellum. Sprieten roodgeel, de knots donker¬ 

bruin. Schenen en tarsen roodbruin, achter- 

dijen meestal geheel zwart, soms naar de 

uiteinden iets roodbruinachtig. Voor- en mid- 

deldijen met een, meer of minder uitgebreiden, 

donkeren dwarsband, of geheel roodgeel. Zij 

gelijkt zeer op R. foliorum Müll., doch is 

vooral onderscheiden, evenals bij R. populi 
F. door den 6-ledigen funiculus der sprieten. 

Volgens West 1,8 m.m. Onder mijne exem¬ 

plaren van R. foliorum bevindt zich een 

exemplaar uit Leiden (ex coll. E. Seipgens) 

dat slechts 6 leedjes aan den funiculus heeft, 

maar nog niet 1,5 m.m. lang is, dus nog 

kleiner dan foliorum. Deze soort is bij 

Kopenhagen, in aantal op Salix viminalis L., 

vooral in Juni en Sept., gevangen. 

Stierlin beschreef R. foliorum, bij welke 

alleen de achterdijen donker gekleurd zijn als 

a. Sequensi; bij het type zijn alle dijen donker. 

Op blz. 578. Magdalis quercicola Weise. Onder mijne 

exemplaren van M. flavicornis Gyll. vond ik 

één exemplaar, uit Arnhem, Juni, (Dr. Damtner- 

man) dat aan de beschrijving volkomen beant¬ 

woordt. 

„ „ 504. Ceuthorrhynchus erysimi F. De nagenoeg 

zwarte a. subniger Gerh. en een bronzig- 

groen exemplaar werden door den Heer P. 

Bodifeé bij Hilversum, Juli, gevangen en, met 

mijn dank, voor mijne collectie bestemd. 

Ed. Everts. Den Haag 


