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der Stammesentwicklung. Dass der Mensch bereits 500000

bis i
l

/ 2
Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung existiert

habe, ist eine phantastisch-extreme Schätzung, welcher durch

die Monoglacialtheorie von GEINITZ vollends der Boden

entzogen wird.

Das Büchlein ist in leichtem französischen Plauderton ge-

schrieben und gewinnt durch cingestreute persönliche Züge an

Interesse für weitere Kreise. Es weist auch manchen Fachmann

auf noch ungelöste Rätsel in der Ameisenbiologie hin.

Valkenburg. E. WasMANN S.J.

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche

Coleopterenfauna XXXV.
I. Cicindela campestris L. Bij een exemplaar uit de

Grebbestreek, door den heer F. W. Burger gevangen, heeft

zich de bruine veeg, waarop de witte middelvlek staat, vooral

naar voren, sterk over het midden der dekschilden uitgebreid,

wat ook reeds bij het levende dier zichtbaar was. Met mijn

dank werd het voor mijne collectie bestemd.

40. Omophron limbatus L. Bij a. maculatipennis PlC

vertoonen de dekschilden eene niet gebande metallische tee-

kening; deze is gereduceerd tot veranderlijke vlekken
;
zeld-

zamer dan het type.

44. Elaphrus riparius L. Een exemplaar van de a. atra-

tulus H. WaGN. werd, door den heer P. VAN DER WlEL, bij

Bergen-op-Zoom, Juni, gevangen en welwillend voor mijne

collectie bestemd. De kleur is op de bovenzijde zeer donker,

pekzwart
;
de spiegelvlekken der dekschilden zijn diep zwart;

kop en halsschild vertoonen nog eenigszins de zwartbruine

kleur en het schildje is op het voorste gedeelte nog eenigs-

zins groenachtig; de onderzijde is bronzig-bruin.

253. Harpalus latus L. Onder den naam van erythro-

cephalus F. werden geduid onuitgekleurde exemplaren, bij

welke kop en halsschild roodbruin zijn.

243. Haliplus fulvus F. Zelden zijn de donkere langs-

vlekken op de dekschilden gedeeltelijk samengevloeid. Ik

zag exemplaren uit Zeeburg (P. van der Wiel) en Ommen
(K. Kempers), destijds met mijn dank ontvangen.
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372. Hydroporus pictus F. De heer P. VAN DER WlEL
ving bij Bergen-op-Zoom, Juni, een exemplaar met ongewoon

krachtige bestippeling op de dekschilden; ik noem deze:

f'ortiterpunctatus nov. ab. en zeg den ontdekker dank voor

het aan mij welwillend afgestane exemplaar.

393. Hydroporus pubescens Drap. Op de Faröer en

waarschijnlijk ook in andere noordelijke streken, leeft een

met H. planus F. a. pallescens SEIDL, geheel analoge vorm,

bij welke de dekschilden eveneens mat bruingeel en zeer

spaarzaam, bijna uitgewischt, bestippeld zijn (var. Roseni

ZlMMERM.). In Nederland werden, behalve exemplaren van

normale grootte, met roodbruinachtig gekleurde dekschilden

(op meerdere plaatsen aangetroffen), ook een paar exemplaren

(Breda en Laag Soeren) gevangen, welke ongeveer de grootte

hebben van H. fuscipennis Schaum, met roodachtige dek-

schilden, die, evenals het type, een paar langsrijen van

grovere stippels vertoonen, maar opvallend fijner en minder

dicht gestippeld zijn; vermoedelijk zijn deze met var.

Roseyii identiek.

52 2 bis
. Calodera rufescens Kr. Bij Heerde (Geld.), Maart.

Van Dr.Mc GiLLAVRY ontving ik het exemplaar, met mijn dank.

785. Quedius molochinus Grav. Bij alle auteurs wordt

alleen gesproken van exemplaren, bij welke de dekschilden

korter zijn dan het halsschild (brachypter-vorm). Dr. D. Mac
GiLLAVRY ving bij Amsterdam twee exemplaren, bij welke de

dekschilden even lang zijn als het halsschild. Met mijn dank

werd een exemplaar voor mijne collectie bestemd.

832. Philonthus atratus Grav. De a. coerulescens BoiSD.

& Lac. werd door den heer P. VAN DER WlEL bij Bunde

(Limb.), Mei, gevangen en welwillend voor mijne collectie

bestemd.

845. Philonthus discoideus GRAV. Exemplaren met geheel

roodbruine of geelachtige dekschilden zijn: a. rufipennis

Gerh.
;

bij Velp, voor vele jaren van Mr. L. DE Vos TOT

Nederveen Cappel ontvangen.

ii2óbis
. Euplectus punctatus Muls. Van Dr. A. Reclaire

ontving ik, met mijn dank, een exemplaar uit Loosdrecht, Febr.

135 3
bis

- Olibrus flavicornis St. (helveticus Rye). Deze

soort werd, door den heer P. VAN DER WlEL, in aantal, bij
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Wassenaar, Juli, verzameld. Zij is zeer naverwant aan bicolor,

daarvan onderscheiden door kortere, breedere en meer ge-

welfde gedaante, slechts aan den top ternauwernood gebruinde,

microskopisch netsgewijze gesculptureerde, dekschilden en

met van achteren vereenigde hoofdstrepen
;
door dit laatste

kenmerk tot de groep van pygmaeus, liquidus en affinis

behoorende. Van affinis onderscheiden door de kortere,

breedere en meer gewelfde gedaante, de diep zwarte kleur,

het krachtig en vrij dicht bestippelde metasternum en door

de veel kortere en breedere intercoxale voortzetting ervan.

Mond, sprieten en pooten geel. Lengte 2 1

/ 5
— 3 mm. Met

mijn dank werden eenige exemplaren voor mijne collectie

bestemd.

1368. Carpophilus hemipterus L. Bij a. quadratics F.

(dimidiatus Heer.) breidt zich de gele kleur der dekschilden

zoo zeer uit, dat alleen nog de omgeving van het schildje

bruin blijft (Valkenburg (Limb.) Pater RüSCHKAMP S. J.).

Bij een ex. uit Amsterdam is ook het halsschild rood.

1

5

8

3

ter
. Corticaria longicollis Zett. Deze soort werd,

door den heer P. VAN DER Wiel, bij Valkeveen, P'ebr., in

een nest van Formica rufa L. aangetroffen. Met mijn dank

werden exemplaren voor mijne collectie aangeboden.

1614. Monotoma picipes Hrbst. Bij het type is de boven-

zijde van het lichaam donker of grauw, bij var. brevipennis

Kunze (bij Schilsky sp. pr.) grijs of geel, kort, eenigszins

schubachtig behaard; met het type, maar zeldzamer.

1625. Mycetophagus piceus F. De a. sexpustulatus F. is

als het type gekleurd, doch er bevindt zich nog eene vlek

voor het uiteinde der dekschilden (de meest algemeene vorm).

Bij a. lunaris F. bevindt zich nog een tweede vlek nabij

den schouder, achter de schoudervlek (niet zeldzaam).

1632. Typhaea fumata L. Zwartbruine exemplaren, zooals

uit Doetinchem vermeld, zijn als a. obscura KraüSSE beschreven.

2i24bis
. Malachius surdons Er. Deze soort, welke op

Corsika en Sardinië voorkomt, werd ook langs de Oostzeekust

(bij Warnemünde en bij Misdroy op het eiland Wollin) ge-

vangen. Ook op Terschelling, Juni, werd, door wijlen den

heer M. M. Schepman, een $ gevangen, dat nagenoeg aan

de beschrijving van deze soort beantwoordt. Vergeleken met
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één exemplaar uit mijne collectie en een 4-tal exemplaren

uit Corsica (coll. D. VAN DER HOOP), door den heer Ste.

Claire Deville gedetermineerd, valt aan de juistheid niet

te twijfelen. Nadere onderzoekingen op Terschelling en op

de andere kusteilanden, zullen wellicht meer licht verspreiden

omtrent het voorkomen van deze soort langs de Noordzeekust.

2234. Tribolium ferrugineum F. Van Dr. Mac Gillavry

ontving ik, met mijn dank, een melanistisch (zwart) exem-

plaar (ab. Evertsi Mac Gillavry nov. ab.) in havermout ge-

vangen.

2Ó70quat
. Bruchus pallidicornis Boh. De heer A. C. Non-

NEKENS verkreeg deze soort, bij een grutter in Amsterdam,

met B. lentis Boh. in groot aantal, uit linzen (uit Bordeaux

aangevoerd) ; ook een aantal exemplaren van de Ç a. signati-

cornis Gyllh
,

bij welke de eerste 5 of 6 leedjes en het

eindlid der sprieten geelrood zijn. Met mijn dank ontving

ik een aantal exemplaren voor mijne verzameling.

2836ter
. Liparus glabrirostris KiiST. {carinaerostris KüST.).

Naar aanleiding van mijn twijfel over het vinden van deze

soort bij Blijenbeek (Limb.), 7, 1881 (zie Ent. Bericht.

V. V, p. 342, 343, I Mei 1921), bericht mij Pater WasMANN,
dat er volstrekt geen grond bestaat, aan de juistheid van

de genoemde vindplaats te twijfelen.

3066. Limnobaris T-album L. Deze soort moet heeten :

pilistrata Steph. (= T-album auct.). De a. martulus Sahlb.

is eene andere goede soort, welke nu moet heeten : T-album

L.
;
daarvan is pusio Bohem. eene var.

De twee soorten worden aldus onderscheiden :

i. Smal
;
grauwzwart, de witte haartjes op de tusschenruimten

der dekschilden wit en zoo lang, dat ieder haartje naar

achteren het naastbijzijnde bereikt, vandaar dat bij zuivere

exemplaren eene witte haarlijn op de tusschenruimten

gevormd wordt; de tweede tusschenruimte is onregelmatig

of tweerijig bestippeld en behaard. Op de onderzijde zijn

de geheele zijden van het lichaam dicht en breed, vuilwit

beschubd. Lengte 3
1

/ a
— 4 '/

2 mm. . .
pilistrata Steph.

Kleiner; zwart, glanziger; de haartjes op de tusschen-

ruimten der dekschilden uiterst kort; elk haartje van het

naastbijzijnde ver verwijderd; ook de tweede tusschen-
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ruimte slechts met ééne enkele stippelrij. Lengte 3
*/ 2
—

4

mm 2

2. Op de onderzijde zijn de zijden van den thorax en van

het achterlijf spaarzaam-, de epimeren van den mesothorax,

de episternen van den metathorax en de laatste drie

sternieten veel dichter en lichter, derhalve zeer opvallend,

beschubd; daarentegen blijven de eerste twee lange

sternieten nagenoeg kaal. Met pilistrata. maar minder

zeldzaam T-album L.

Op de onderzijde zijn de geheele zijden van den thorax

en van het achterlijf dicht wit beschubd; de episternen

van den metathorax en de epimeren van den mesothorax

gewoonlijk dichter beschubd en lichter gekleurd. Deze

is meer algemeen dan het type . . . var. pusio Boh.

Den Haag. Ed. Everts.

Hans Gebien, Käfer aus der Familie Tenebrionidae,

gesammelt auf der „Hamburger deutsch-südwest-

afrikanischen Studienreise”. Abh. Gebiet d. Aus-

landskunde. Bd. 5, 1920. S. I— 168, 2 Taf., 69 Textfig.

Aan deze zeer belangrijke verhandeling van den uitste-

kenden kenner der Tenebrionidae ligt ten grondslag het

materiaal, dat door Prof. MlCHAELSEN in het voormalige

Duitsch-Zuidwest-Afrika bijeengebracht werd. Hoewel hoofd-

zakelijk van systematischen aard, bevatten de eerste hoofd-

stukken toch velerlei, waarvoor meer algemeene belang-

stelling verwacht mag worden. Wat het karakter der betref-

fende Tenebrionidenfauna aangaat, wordt eene tegenstelling

gemaakt tusschen de duinfauna en die van het steppen- en

grasgebied. Vooral bij de eerste vertoonen zich een aantal

opmerkelijke aanpassingen : lichte kleur tot sneewwit toe,

lange pooten en lange klauwen, belangrijk voor de voort-

beweging op het losse zand, sterke versmelting van het

chitineskelet, tegen het uitdrogen. Daarentegen is in het

steppengebied geen enkele licht gekleurd, en bijna allen

hebben klauwen van gewone lengte. Vele ervan zijn sterke

gravers en vertoonen dientengevolge dikwijls verschijnselen

van slijtage aan de pooten. De schrijver maakt hier eene


