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zijn de dekschilden geheel roestrood (niet inh). In Engeland

wordt deze soort in de nesten van Colletes Daviesana aan-

getroffen, eene bijensoort, welke ook in Nederland bekend is.

2486bis
. Chrysomela analis L. De heer G. VAN ROON

ving bij Denekamp, Aug., een exemplaar van de a. lomata

Herbst, dat mij, met mijn dank, voor mijne collectie aange-

boden werd. Deze soort zou geen Chrysomela, maar een

Hydrothassa Thoms., naverwant aan aucta
,

zijn.

2488 bU
. Chrysomela quadrigemina SUFFR. {gerneHata RoSSl).

Deze werd, in navolging van oudere auteurs, in mijne Col.

Neerl. II, 434, als var. van hyperici Forst, geduid. Volgens

WEISE* en Reitter wordt zij als eene sp. prop. beschouwd.

Door Fr. RüSCHKAMP S. J. werd bij Valkenburg (Limb.), Oct.,

een typisch exemplaar gevangen en mij, met mijn dank, voor

mijne collectie aangeboden. J. Weise wijst er op, dat de

forceps bij het rf meer overeenstemt met dien van Chr.

geminata Payk., dan met dien van de zoo naverwante

hyperici. Zij komt eveneens op Hypericum perforatum voor.

3137. Apion Spencei KlRBY, a. nigrum Gerh., door Mr.

D. Uyttenboogaart bij Oisterwijk, Sept., gevangen en

welwillend voor mijne collectie bestemd.

De dekschilden zijn hier nagenoeg zwart.

3201. Cryphalus ( Hypothenemus) Künnemanni Reitt. (zie:

Col. Neerl. II, p. 756, noot *)). Dr. D. Mac Gillavry

ontving deze soort uit Para-noten in Amsterdam
;
eenige

exemplaren werden, met mijn dank, voor mijne collectie

bestemd. De soort is gemiddeld iets kleiner (i x
/5

mM.) dan

Hampei FERRARI (uit koffieboonen). Het halsschild is soms

lichter bruin
;
sprieten en pooten geel.

Den Haag. Ed. Everts.

Het geslacht Tiphia, F. (Scoliidae).

In het werk van Dr. J. Th. OüDEMANS: De Nederlan ri-

se he Insecten, en door J. P. Thysse: in De Levende
Natuur, deel V, worden van dat geslacht drie soorten voor

onze fauna opgegeven, doch zonder vermelding der namen.

Daar mij echter vier soorten als inlandsch bekend zijn, geef

ik er hier een overzicht van, met de mij bekende vindplaatsen.
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Tiphia morio F. Van deze soort ving ik 4-5-1 9 19 een bij

Ede (G.). Het diertje vloog > op een dorre, zandige heide.

MAURISSEN vermeldt in zijn lijst van insecten, alleen in

Limburg waargenomen (Tijd sehr. v. En torn. deel XXV
(1881), pag. CXIV), deze soort van Venlo (v. D. Br.).

Schmiedeknecht (Die Hym. Mitteleurspas, pag. 332)

deelt omtrent deze soort het volgende mede. ,,Die Art ist

selten und findet sich mehr im Süden. Ich fing sie vor

Jahren bei Gumperda in Thüringen
;
weitere sichere Fundorte

aus Deutschland sind mir nicht bekannt. Die Flugzeit war

ganz auffallend, denn die Tiere flogen bereits Mitte März

auf Sandboden”.

Merkwaardig is, dat ik mijn exemplaar bijna onder dezelfde

omstandigheden ving.

Tiphia femorata F. gewoon in de zandstreken.

Tiphia ruficornis Lep. i $ Vorden, 8-8-1919 Deze soort

heb ik nog niet vermeld gevonden.

Tiphia minuta LlND. Driebergen (Six.)
;
Haagsche bosch

(v. V.); I cf Valkenburg, Juni 1918, (A. J. Zöllner);

i cf Schiedam, 4-7-1919 (LiNDEMANS).

Bij het doorzien van bovengenoemde lijst van MAURISSEN,

vond ik Trigonalys Hahnii SPIN. als inlandsch, Venlo (V. d.

Br.) vermeld. Deze soort werd dus door mij in deel 61 (1918)

v. h. Tijdschr. v. En torn., Verslag pag. XXVIII foutief

als nieuw voor onze fauna opgegeven.

Het geslacht Trigonalys werd ook niet door Dr. J. Th.

Oudemans, De Nederlandsche Insecten, onder de

inlandsche genera vermeld.

Rotterdam, November 1919. J. LindemanS.

Rupsenbeschrijvingen V.

5. Hadena porphyrea Esp.

Volwassen rups. Forsche Noctuïden-rups, in de jeugd

groen, na de laatste vervelling vuilbruin met honigbruinen

kop
;
achterwaarts iets dikker wordend. Lengte ongeveer 4 cM.,

Nadere omschrijving. Kop honigbruin
;

halsschild

weinig ontwikkeld, groenachtig bruin. Lichaam van boven

vuilbruin, met een roseachtig tintje in die kleur, van onderen


