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Amersfoort. Ongeveer op de hoogte van het kamp Nieuw-

Milligen was de weg over eene lengte van circa 4 K.M.

letterlijk met mestkevers bezaaid. Op de hoopjes paardemest

zaten ze bij tientallen. Aan den kant van den weg en in

het eikenhakhout waren er bijna geen te zien. Ruiten het

beschreven gebied werden, hoewel daar paardemest aanwezig

was, geen mestkevers aangetrofïfen”.

De verklaring van deze mestkever-massa is, volgens mijn

neef, Dr. J. Th. Oudemans, de volgende.

Aan den straatweg Amersfoort—Apeldoorn bij Nieuw-

Milligen, waar de jongelui de kevers aantroffen, ligt het

,,Remonte-Depot”, een heel complex van gebouwen, dienende

om de paarden voor het Nederlandsche leger op te fokken.

Daar verblijven groote hoeveelheden paarden. In hun mest

kunnen honderdduizenden mesttorren zich ontwikkelen. Op
den bewusten dag zijn die aan het vliegen gegaan en op

de versehe mest op den straatweg neergestreken.

Arnhem. A. C. Oudemans.

Acarologische Aanteekeningen LXV.

Dr. G. Romijn te ’s-Hertogenbosch stelde mij herhaalde

malen in de gelegenheid, ziine mikroskopische preparaten

van Acari, die hij bij zijn hydrobiologische onderzoekingen

machtig worden kon, aan een nader onderzoek te onder-

werpen. Onder het materiaal, door hem verzameld, bevinden

zich een aantal Acari
,
die niet tot de Hydrachnidac behooren,

waarvan Dr. Romijn uit den aard der zaak eene speciale

studie maakt. Diegene, waarvan de vindplaats nauwkeurig

bekend is, mogen hier eene vermelding vinden.

Parasitidae.
Veigaia planicola Berlese <-$ Gulp bij Gulpen, 26-VIl-igi8.

Hypoaspis necornigor OUDEMANS. Nph. III, rj'd', Gulp

bij Gulpen, 27-VIII-1919.

B d e 1

1

i d a e.

Tetranychus ununguis Jac. 5 . Op een bladwesplarve (ver-

dwaald) van Verbascum, ’s-Hertogenbosch. 10-VI-1918. Faun.

nov. sp.

Stigmaeus sp., aan 5. clavatus Can. & Fanz. verwant,
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vermoedelijk eene nov. sp. Spreng te Beekhuizen, 22-IX-1918,

verbrijzeld. Faun. nov. spec.

Stigmaeus sp., vermoedelijk S. kermcsinus C. L. KOCH,
spreng te Beekhuizen, 22-IX-1918, verbrijzeld.

Stigmaeus kermesinus K. L. KoCH, Oostelijke heideplas

bij Assel, Veluwe, 12-III-1919.

Oribatidae.
Onbata riparius NlC., verbrijzeld, spreng op ,,de Oorsprong”,

Oosterbeek, 21-XII-1918. Faun. nov. sp.

Hypochthonius sp., vermoedelijk eene nov. sp. ’s-Heerenven

bij Boxtel, 6-III-1919. Faun. nov. spec.

Eremaeus sp., vermoedelijk eene nov. spec. Spreng te

Beekhuizen, 22-IX-1918. Faun. nov. spec.

? Xenilius, brokstuk. Spreng te Beekhuizen, 22-IX-1918.

Xemllus sp., één verbrijzeld en één immatuur, doch ietwat

platgedrukt exemplaar. Spreng te Beekhuizen, 22-IX-1918.

Faun. nov. spec.

Xenilius sp. Plas te Nnland, 3 1 -III 1919. Faun. nov. spec.

Murcia trimaculata C. L. KOCH. Spreng te Beekhuizen,

22-X-1918.

Phthiracarus italicum Oudms. 5 ex. Beekje te Geule,

Limb., 13-IX-1918.

Helaas ontbreekt mij de tijd, na te gaan, of de vermoedelijk

novae species werkelijk nieuw zijn, en ze dan te beschrijven.

Arnhem. A. C. OüDEMANS.

Pristiphora fausta Htg. (Hym.).

Over deze even fraaie als zeldzame bladwesp heb ik het

een en ander in de Ent. Ber. van 1 Juli 1919, No. 108,

Dl. V, p. 155, medegedeeld. Als vervolg daarop kan ik thans

het onderstaande daaraan toevoegen.

De parthenogenetische larven, die zich einde Mei en begin

Juni 1919 insponnen, leverden de imagines in de laatste

dagen van April 1920. Dat geschiedde binnenshuis en zou

in de vrije natuur allicht een paar weken later het geval

geweest zijn. In elk geval blijkt er uit, dat slechts ééne

generatie per jaar geproduceerd wordt.

Zooals te verwachten was van eene soort, die in de natuur


