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[Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche

Coleopteren=fauna, XXVIII.

98. Bembidion atroviolaceurn DüFOUR, welke moet heeten :

stomoides Dej. (? atroviolaceurn DUF.,? basale MOTSCH.) (zie Ent.

Bericht, No. 86, 1 Nov. 1915) is nu toch uit Nederland

bekend geworden. Dr. Mac GiLLAVRV ving bij Bunde, nabij

Maastricht, Juni, een $, dat met mijn dank voor mijne collectie

bestemd werd.

582. Atemeles emarginatus Payk. De a. nigricollis Kraatz
werd door Pater WasMANN bij Exaeten (Limburg) gevangen.

Bij Valkenburg zijn eenige exemplaren gevangen met wat

donker getint halsschild, maar deze zijn door Pater WASMANN
niet tot deze ab. gebracht; zij zijn ook niet zoo diep zwart

als de typische nigricollis.

I053 bis
. Ancyrophorus longipennis Fairm. et Lab. (Ç prae-

positus MüLS. Rey) is door Dr. Mac. GiLLAVRV bij Bunde

(Limb ), Juni, gevangen en welwillend voor mijne collectie

afgestaan.

lil

9

ter Euplectus Erichsoni Aubé. Door Fr. RüSCHKAMP
S. J. bij Valkenburg (Limb.), Maart, gevangen en met mijn

dank voor mijne collectie aangeboden.

1558. Anommatus duodecimstriatus Müll, en 1559. basalis

Reitt. zouden thans moeten heeten : Reitteri GaNGLB.

(= 12-striatus REITT. olim) en duodecimstriatus MüLL. (=
basalis REITT.). Eerstgenoemde is uitsluitend bij Leiden, de

tweede soort bij Zierikzee en Valkenburg gevangen. Bij A.

Reitteri GanGLB., welke gemiddeld iets grooter is, vertoont

o. a. het halsschild een duidelijken, meer of minder scherp

aangeduiden basaalkant, ten gevolge van eene fijne dwarsgroef

tegen den achterrand aan; bij A. 12-striatus MüLL. ontbreken

èn de basaalkant èn de fijne dwarsgroef tegen den achterrand

van het halsschild.

1651. Coccinella bipunctata L. De a. Olivieri WEISE is bij

Eethen (N. Brab.) gevangen. Bij een exemplaar uit Rotterdam

is, evenals bij a. lunigera WEISE, de schoudervlek halvemaan-

vormig; de vlek aan den naad zeer klein, maar, evenals bij

a. 6-pustulata L., met eene vrij groote topvlek, die met een

fijnen randzoom met de schoudervlek samenhangt
;
ik noem
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deze, naar den ontdekker, wijlen den bekenden Lepidopteroloog

P. C. T. Snellen : Snelleni nov. ab.

Bij een exemplaar uit Meerssen (Limb.), dat het naast

aan de a. sublunata WEISE verwant is, is de schoudervlek tot

op de halve breedte van de basis, haakvormig omgebogen
;

overigens zijn de dekschilden geheel zwart, behalve de fijne

naadrand, die zich achter het schildje tot een langsstreepje

verbreedt en daarnaast een licht vlekje; ik noem deze, naar

den ontdekker, den heer K. KEMPERS : Kempersi nov. ab.

Eene bijzondere kleurafwijking, die eenigszins den indruk

maakt, wellicht eene zelfstandige soort te zijn en ook aan de

in Lapland voorkomende Adalia frigida SCHNEIDER verwant

is, ontving ik voor een aantal jaren van Dr. Dammerman uit

Arnhem, waarom ik die : Darnmennanni nov. ab. noem. De
gedaante is iets langer-eirond

;
de kop met twee gele vlekken

;

het halsschild zwart, aan weerszijden met eene groote, onregel-

matige, tot aan de achterhoeken reikende, gele vlek, waarin

eene groote zwarte vlek ingesloten is (zooals bij C. conglobata L.

a. inpustulaia L veelal het geval is); dekschilden geelrood,

elk met 4 zwarte vlekken, nl. eene groote, vooraan in het

midden, welke naar binnen breeder, naar buiten smaller, tot

op de schouderbuil loopt
;

eene tweede, als een breeden

onregelmatigen dwarsband, in het midden, welke tot aan

den zijrand, maar niet tot aan den naad reikt
;
dan nog

twee kleine zwarte vlekken daarachter.

Dat deze ab. tot Adalia bipunctata L. en niet tot 10-

punctata L.
(
variabilis F.) gerekend moet worden, bewijzen

de van een grooten breeden basaaltand voorziene klauwen

en de halfcirkelvormige dijlijn, welke slechts tot op 2

/3
der

lengte van het eerste sterniet reikt
;
bovendien is het bijlvormigc

eindlid der kaaktasters geelbruin met zwarten toprand.

1806. Ccrcyon litoralis Gyll. Exemplaren met lichtgele

dekschilden met een zwart vlekje naar het uiteinde, zijn :

a. normannus V. Benick
;

ik bezit een paar exemplaren uit

Zandvoort (zie: Col. Neerl. I. 652).

1862. Ochthebius riparius ILLIG. (pygmaeus Gyll., im-

pressies Bedel) moet heeten : impressies Mrsh. (
pygmaeus

Payk., riparius ILLIG.). Exemplaren met bruingele dekschilden

zijn a. lutescens Ku\v. ; met het type. Het uit Wageningen
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vermelde, dof geelbruine exemplaar, met donkeren kop,

donker midden van het halsschild en met eene, van voren

uitgezakte, donkere rugvlek, noem ik : rufopacus nov. ab.

(zie: Col. Neerl. I. 663).

1878. Trox hispidus Pontopp. Volgens O. Scpinejder

vertoonen alle exemplaren van het Duitsche eiland Borkum
de niet verhevene tusschenruimten op de dekschilden veel

sterker gekorreld dan bij de Fransche, Oostenrijksche en

zelfs bij de iets gegranuleerde Caucasische exemplaren zijner

collectie
;

wellicht behooren deze, meende hij, tot de aan

hem onbekende v. nodidosus HaROLD
;

is zulks niet het geval

dan wil hij deze ab. insularis noemen. De 4, in mijne

collectie aanwezige exemplaren uit Nederland (Bosch- en Duin

(Utr.), Apeldoorn, Arnhem en Bemelen (Limb.)), vergeleken

met Oostenrijksche exemplaren, bevestigen wat O. Schneider

vermeldt; deze moet dus heeten : a. insularis O. SCHNEIDER,

niet nodidosus Harold, welke ik uit Corsica van den heer

D. VAN DER HOOP bezit en eene andere variëteit blijkt te zijn.

1949. Rhisotrogus solstitialis L. De var. ochraccus KNOC H
(? limbatipeunis VlLLÂ, Maldenesi Chevrol., tropicus Duf.)

werd bij Well in Limburg, Juni, gevangen. Door de vrien-

delijkheid van Dr. A. WlLLEMSE ontving ik een <j\

2612. Aplithona pygmaea KUTSCH. Een exemplaar werd,

door Dr. D. Mac Gillavry, bij Valkenburg (Limb.), Juni,

gevangen en met mijn dank voor mijne collectie bestemd.

3ic>3 bls
. Apiou corniculatwn Germ. Ik ontving met dank

een exemplaar uit Blijenbeek (Limb.), Mei, door de vrien-

delijkheid van Pater WaSMANN en Fr. RüSCHKAMP.

3204b,s Tomicus typographies L. Van Pater Wilfr. RlSWlCK

ontving ik een beschadigd, onuitgekleurd exemplaar, met de

etiket: Eindhoven, 15.8.18. Ik vermoed, dat dit, evenals

zulks met de soorten : T. acuininatus Gylh., T . curvidens

Germ, en Pityogenes chalcographies L. het geval was, uit een

ingevoerde heipaal verkregen is. Van een werkelijke stand-

plaats in Nederland is mij nog steeds niets bekend geworden.

Het exemplaar werd met mijn dank voor mijne collectie

bestemd, maar voorloopig als een ,,verdwaalde” soort gemerkt.

Den Haag. Ed. IvVERTS.


