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Pamphilius nemorum Gmel. geheeten en onder dien naam
ook door EnSLIN, p. 657, vermeld. Wij hebben dus alleen

met de Tenthredo (oude verzamelnaam der bladwespen)

nemorum van FaBRICTUS te doen, door hem het eerst in zijne

Entomologia Systematica, II, 1793, p. UI, No. 24,

gebruikt. Dezen naam te onderdrukken, zou m. i. alleen zin

hebben, als er nog eene andere Lophyrus-soort eveneens

nemorum gedoopt geworden ware, welke ouder was en als

zoodanig den voorrang had en behouden gebleven ware. De
Tenthredo nemorum F. (1793) wordt echter door ENSLIN

gesupprimeerd, omdat 3 jaar vroeger een andere auteur dien

naam voor een geheel ander dier gebezigd heeft. Ik geloof

niet, dat deze handelwijze juist is. De regelen voor de nomen-

clatuur zijn van de laatste jaren
;
men heeft dus bij eiken

naam thans na te gaan, hoe de geschiedenis daarvan is.

En daar in het genus Lophyrus slechts ééne species den naam

nemorum ontvangen heeft en deze de oudste voor die soort

is, meen ik, dat die naam behouden dient te blijven. Volgens

de andere opvatting zou, gelijk ENSLIN aanneemt, de soort

in 1917 feitelijk nog onbenoemd zijn, weshalve hij toen den

naam Lophyrus nemoralis ENSLIN schiep.

Putten, Augustus 1919. J. Th. Oudemans.

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche

Coleopteren-fauna XXIV.

753. Bryoporus cernuus Grav. Het type (met zwart hals-

schild) werd door den heer A. KERKHOVEN bij Denekamp,

Mei, gevangen en welwillend voor mijne collectie bestemd.

754. Mycetoporus spiendidus Grav. var. longicornis MaKLIN

(non MäRKEL !). Bij Valkenburg, Juni, gevangen; door den

heer F. RüSCHKAMP S. J. welwillend voor mijne collectie

bestemd. Ook volgens Reitter is deze vorm eene zelfstan-

dige soort, welke zich, volgens Ganglbauer, vooral door

de seksueele kenmerken van het C onderscheidt. In kleur

even veranderlijk als spiendidus. M. i. eerder eene var. van

laatstgenoemde soort, wat ook het oordeel van Fauvel is.

Ii88 bis
. Colon latum Kr. Bij Denekamp, Mei, door den



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 173

heer A. KERKHOVEN gevangen en door mij met dank van

hem voor mijne collectie ontvangen.

I2 50bis
. Agathidium nigrinum St. De a. rubicundum Reitt.

bij Valkenburg (Limb.), Mei, door den heer F. RüSCHKAMP S. J.

gevangen en welwillend voor mijne collectie aangeboden.

Het type is nog niet uit Nederland bekend. In 1854 werd

deze in de „Bouwstoffen” ten onrechte uit Utrecht opgegeven.

1 5Ö2 bis
. Lathridius rugicollis Oliv. Eveneens door den

heer F. RüSCHKAMP S. J. bij Valkenburg, Mei, gevangen.

Met dank werd dit exemplaar voor mijne collectie bestemd.

2495. Chrysomcla menthastri Suffr. en 2496 C.coerulans

Scriba (violacea Panz.), welke laatste in ’t vervolg violacea

Schall. !

)
zou moeten heeten, zouden, volgens Reitter,

tot eene en dezelfde soort: violacea PANZ. (nu: SCHALL. !)

gerekend moeten worden; hiervan is dan menthastri SUFFR.

eene variëteit. Reitter onderscheidt ze aldus:

Halsschild oVér het midden weinig dicht en zeer fijn

bestippeld. Donkerblauw of violet; tarsen blauw (type),

of metallisch groen; de schedel, de middellijn en drie

uitvloeiende vlekken aan de basis van het halsschild,

de naad en een langsband op de schijf der dekschilden,

achter de schouderbuil, zoo ook de onderzijde gedeelte-

lijk blauw (a. herbacea Dfts.
;

bij Valkenburg; zou ook

bij Brummen gevangen zijn)
;

of wel de bovenzijde

levendig koperklëürig-goudglanzig
;
de schedel, de middel-

lijn van het halsschild en drie bochtige vlekken aan de

basis van het halsschild groenachtig-blauw
;
de naad der

dekschilden en een langsband op de schijf blauw met

groenen rand (a. subfastuosa MüTSCH., niet ink). Lengte

6—9 mm coerulans SCRIBA.

Halsschild over het midden dichter en sterker-, ook de

dekschilden sterker en in meer verwarde rijen bestippeld.

Levendig metallisch-groen (type), of groen met rood-

achtigen goudglans (bij Bunde, wijlen Mr. Maurissen),

of fraai roodkoperglanzig (a. resplendens SUFFR. = içnita

Suffr. = fulgida Motsch., bij Kerkrade, ex. coll.

Latiers), of wel donkerblauw (a. ruficollis Weidenb.,

niet inl.). Lengte 1 1 mm. . . var. menthastri Suffr.

*) Zie: Dr. Bischoff, in: Deutsche Ent. Zeit. 1915, blz. 418.
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2497. Chrysomela fastiwsa SCOP. De donker bronskleurige

overgangsvorm tot de geheel koolzwarte a. melanaria EVERTS,

welke ik in C o 1 . N e e r 1 . II 435 vermeldde, is de door

FLEISCHER beschrevene a. obscurci-, ook zijn bij onze exem-

plaren een langsband langs de zijden der dekschilden en

meer of minder de achter- en zijranden van het halsschild

meer groenachtig; de groene resten verdwijnen eindelijk

geheel.

2551. Crepidodera ferruginea SCOP. [exoIela F.). Van deze

soort bezit ik een totaal koolzwart (nigrino) exemplaar uit

Doetinchem (ex. coll. Gerdes)
;

ik noem deze melanaria

nov. ab. Van de aanverwante C. transversa Marsh, werden

twee melanistische afwijkingen beschreven, n.l. : a . melancho-

lica J. Dan., met donker pekbruinen kop, zwart halsschild

en donker roodbruine, dekschilden, met groote donkerder

scutellairvlek, en a. nigra SCHILSKY, eenkleurig zwart, met

bruinachtige tarsen (beiden niet inlandsch).

2 5 59
bis

- Epitrix atropae FOUDR. De in Lijst VII (in:

Tijdschr. v. Entom. LIV, 1911) vermelde a., bij welke

de dekschilden, door samenvloeiing der humerale- en apicale

vlek, bijna of geheel geelbruin zijn, heet: suturata Heiker-

TINGER.

2575. Psylliodes obscura Dfts., die tot nog toe als eene

goede soort beschouwd werd, is, volgens HeikertinGER,

niet als zoodanig van 2576. Psyll. cuprea KOCH te onder-

scheiden. De soort is brons- of geelkoperkleurig, zeldzamer

bronzig-groen tot blauwgroen
;

bij a. isatidis Heikert.

blauw tot groenachtig-blauw (op Isatis tinctoria L.). Halsschild

evenals de geheele bovenzijde, als gevolg der fijne chagri-

neering, eenigszins zijdeglanzig, zeer fijn tot vrij sterk (d. i.

a. obscura DFTS. = herbacea FOUDR.) bestippeld. De soort

moet P. cuprea KOCH (Foudrasi Bach, cupronitens All.)

heeten. Op Cruciferen
,

o. a. op Sisymbrium officinale . In het

voorjaar ook op struiken; o. a. in Zuid-Limburg niet zeld-

zaam op hazelaar en meidoorn; overigens zeer verbreid.

2618. Longitarsus anchusae Payk. Terwijl het type onge-

vleugeld is en de schouderbuilen mist, zijn deze laatste bij

h In de Coleopt. Neerl. als a. herbacea Foudr. {cupronitens All.)

(sedert uit Maastricht en Valkenburg) aangeduid.
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de gevleugelde var. punctatissimus Foudr. duidelijk voor-

handen. Zeldzamer dan het type.

2593. Phyllotreta ochripes Curt. De heer A. E. Kerk-

hoven ving bij Vollenhoven (Overijssel), Aug., eene tot nog

toe onbekende kleur-aberratie
,

bij welke de dekschilden

totaal zwart zijn; bij goede belichting is op het uiteinde

der dekschilden nog de schijn van een geel vlekje te zien,

het eenige overblijfsel van de beide gele banden. Slechts de

eerste drie sprietleedjes bij dit Ç zijn roestrood. Ik noem

deze : Kerkhoveni ab. nov., naar den ontdekker, die aan mij

het ex. zoo welwillend voor mijne collectie afstond.

2629. Longitarsus verbaset Panz.
(
tabidus Waterh.), heet

bij HeIKERTINGER : tabidus Fabr. (verbasci PANZ., WEISE).

Exemplaren met zwartachtigen naadband heeten : a. thapsi

Marsh.
;
komen daarbij eene zijdelingsche ronde vlek achter

den ' schouder en eene langsvlek achter het midden, welke

beiden kunnen samenvloeien, dan heeft men de a. sisymbrii

Fabr. voor zich. Beide a. met het type.

2696. Apoderus coryli L. Exemplaren, bij welke het roode

halsschild op het midden van eene zwarte vlek voorzien is,

welke veelal tot eene zwarte middellijn gereduceerd is, heeten

a. denigratus Gmel.
;

de pooten zijn hierbij allen zwart

(niet inl.), of gedeeltelijk rood (niet zeldzaam). Wanneer hier

de kop op onder- en bovenzijde of op den schedel rood is :

a. ruficeps Rey (niet inl.). Bij a. collaris SCOP.
(
dauricus

Laxm.) is het halsschild eenkleurig rood, de dijen in het

midden rood, de schenen zwart. Bij a. avellanae L., halsschild,

dekschilden en pooten geheel rood (niet inl.).

2705. Rhynchites purpureus L. (aequatus L.) heet bij

ReitTER : aequatus L. (= purpureus GOEZE, ruber GeOFFR.,

bicolor ROSSI, semiruber Stierl.). De meeste exemplaren

behooren tot a. Payktdli Schilsky (naad der dekschilden

zwart, ook de pooten donker gekleurd).

2836bis
. Minyops carinatus L. Ik ontving, met dank, een

ex. van den St. Pietersberg bij Maastricht (16 Mei 1886)

van den heer H. J. H. Latiers
;

het ex. stamt uit de col-

lectie Schols.

Den Haag. Ed. Everts.


