
m  I

.  '.r- ?!■ -.J ■•■ .

*' ^ --r ■■ ;;• i<; ... . **;

^o-jO^T
V/. BONGERS

^O—-^T

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN
MAANDBLAD UlTGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING
ISSN 0013-8827, Officiele afkorting (World List): Enl. Ber., Amst.

Dee) 39 februari 1979 No. 2

Adres van de Redactie:
B. J. LEMPKE, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam Nederland

INHOUD; B. J. LEMPKE, Trekvlinders in 1977 (p, 17). - P. KANAAR, Naamlijst van de
in Nederland en bet omringend gcbied voorkomende Hisieridae (Coleoptera) (p. 23), —
J. VAN DER VECHT. Notes on Vespoidea from Nepal (p. 27), — Lileratuur (p, 22: W, N,
ELLIS; p, 26: P. J, DEN BOER; p, 30: P. A. VAN DER LAAN; p. 32: G. G. M. SCHULTEN,
J, P. DUFFELS), — Korte mededelingen: (p. 26: V. S. VAN DER GOOT; p. 31: Nieuwe
aanwinsten voor de bibliotheek).

■  ■

Trekvlinders in 1977

door

B.j. LEMPKE

Instituut voor Taxonomische Zoolngie (Zodlngisch Museum I. Amsterdam

(Achtendertigste jaarver-slag)

ABSTRACT — Migrating Lepidoptera in 1977. Report of the migrants observed in the Ne
therlands in 1977. An abridged version in English is added at the end of the paper.

De winter van 1976-1977 was de zevende zachte winter in successie. De gemiddelde tempera-
tuur van januari was iets boven normaal. In hel midden van de maand viel wat sneeuw en soms
vroor bet licht. tot de thermometer tegen het eind lot -6° C, daalde, Maar in februari stecg de
temperatuur al weer snel en bereikte op de lOde zelfs 12®, Vorsl kwam alleen op de eerste en
laatste dagen van de maand voor. Op 24 februari stonden de gele crocusscn dan ook wijd open
en 9 maart stonden ook de andere bij prachtig zonnig weer in voile bioei, Plaatselijk werd toen
19® gemcten! Overigens was hel zoats bijna allijd een maand met zeer wisselvallig weer, Duien
en harde wind wisselden af met enkele mooie Icnledagen. April was koud met vooral in hel be
gin nogal eens sneeuw en later in de maand vccl buien. Op 10 april (eerste Paasdag) vroor het in
het midden van hel land bijna 7®. Pas op de 26ste kwam de gemiddelde temperatuur boven 10°.
Mci was over het algemeen een zonnige maahd, maar echt fraai weer werd het pas in de laalste
decade, toen de thermometer enkele dagen tot 25® steeg, Juni was ronduit slecht, De meeste da
gen bleef de temperatuur beneden 20° en hardnekkige wolkenvelden maakten,,dat dil een van
de minst zonnige Junimaandeh van de eeuw werd. Alleen 1907 en 1923 overtroffen 1977 in dit
opzicht nog ids, Een opvallende uitschieler werd 13 juni. toen de temperatuur plolseling boven
30° steeg. De eerste heifl van juli was redelijk goed. maar de iweede was stukken minder, vee!
bewolking, verscheidene dagen regen en de temperatuur aan de lage kant, Augustus maakte het
niet veel beter, bijna de helft van de 31 dagen met meer of minder regen, Geen enkele dag be
reikte de thermometer 25° en verscheidene dagen zelfs geen 20, September was wcl zeer droog,
maar er was weer le weinig zonneschijn en het was over hel algemee/i te koud. In hel begin van
de tweedc helft kwam in het oosten al nachtvorst voor. Oklober slak hierbij wel gunstig af: veel
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werden begin iuni on Hen ok o-/u Papilio machaon Linnaeus
mcdedeUnTvardcTeiV J .(he. zu.deips.e s.ukje v.„ de Sin, Pie.ersberg, volgens

vlinder lol half oktober loe ol'e i" ^eeland vloog de
overal nauwei ks ongemerk. n (Linnaeus) werd vrijwel
juli le Middelbnr.T ' was piaalselijk niet ongewoon. Zo werden 23

5 V 1, Plot in/ n 'ijd-s de iwce mooie dagen van iLn
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VermeldenswMrd is tenslol.e nog. da, de rupsen van «»/»».„,„„ (Linnaens, veer -,1enreen waren „p de he.de bij Oud-Reen,s, (A. Veldhu.jzen), .erwiji de hrL, 22 7p e7.be;
"""" "" -""atlantaren vend, he,d h7ldge„77 e sTvTm T 7" "7""'="^ «"= l"a,,s, bekende da.um vannooiogencra le ,,s 5.VIII). Tol zovcrde nodUes op diverse Irekformulieren

van^/^H ^'^ecvens werden van 104 medewerkers ont-ngon. Hicrujl kon hcl volgende verslag samengesleld wordcn
I . (Linnaeus). In lotaal werden slechts /es exemplarcn gemeld Iwee in iuni (Gerendal en Ubach ever Worms), een in juli (heh,), 2en in augustus (weer Ubach over Worml) en

iwee op I en 2 sep.ember (Blade] en Udenhou,), Afgezien van de beginjaren 1940 en 1941 heb
ben we een dergclijk laag aanlal nooi, meegemaak,. n I94U en 1941 heb-

2 CV,//rz, crocem (Fourcroy), Ook van de Oranje luzernevllnder werden slechls 2e.s exemnia
zlnevddT d"" r"7 '""'P'"" 4l op II juni In de Amslerdamse waierleidlngdoinen (C(hier op 7.VM, 077 Z3. F„»e.™ mahma (L.nnaeus). Reeds 20,11 werd bIj mooi weer een exemplaar ,e Venio gezien
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(H. Croenewoud), gevolgd door een Iweede op 16.111 te Rotterdam (P.J. Rooij)eneenderdeop
20.111 op een bloeiende wiig op het landgoed De Panncnhoef bij Rij.shcrgen (K. Kuypers), beide
ook weer op opvallend mooie dagen. Mogelijk zijn dil overwinteraar.s geweesl. Geen enkeie
melding van april! Vanaf 2.V op 10 dagen inde/e maand met in lotaal 13 exemplaren. Ook in ju-
ni. juli en de eerste decade van auguslus bicven de aanlallen zeer klein. Geen enkeie dag kon
een totaai van 20 meldingen bcreikl worden. Op 13.VIII trad dan plolseling verbelering in met
een tolaal van 35, dat gaandewegsteeg tot 132 op 26.Vjll cn 146 de dag erna. Het boogste dagto-
taal was 173 op 12.IX. Daarna z.akt het aanlal geleidelijk wcer en na 26.IX komt het geen enkeie
dag meer boven 100. Toch komen alle dagen van oktobcr nog meldingen binnen en zelfs op vier
dagen in november wordl de Atalanla nog gezien'. 2.XI tc Oosthuizen, 3.XI te Middelburg, 5.XI
drie afgevlogcn vlinders teEchten 15-XIde laatste weer tc Middelburg (R. Meininger).

Totaal aanlal waarnemingen'. 4500, een aantal dat in menig jaar niet bereikt wordl.
Trekwaarnemingen. Op 2.X viogen bij Tilburg in een half our 13 exemplaren voorbij in zuid-

weslelijke richting {H. van Berkel), 16.X zag R. Meininger te Weslkapelle 7 exemplaren in zui-
delijke richting vliegen en 24. X twee, die bij Ritthem in dezclfde richting over de We.stcrschelde
trokken.

4. Cynthia cardui (Linnaeus). De immigratie begon laat. Pas 1 1 juni werden de eerste twee
exemplaren gezien. Maar vanaf die datum werd cardui bijna dagclijks gcmeld, op 13.VI zelfs al
van Ameland. De aanlallen waren echler zeer klein. Een uilzondering was de waarneming van 9
exemplaren op 15.VI in de Braakman (C. Riemslag). Injuli werd de vlinder nog maar sporadisch
gezien. Maar begin auguslus verschenen de eerste afstammelingen al en het aantal waarnemin
gen steeg nu snel; 24 op 5.VIM, 36 op 7.VIII, 177 op 16.VIII (het hoogste dagtotaal). De hele
maand auguslus bleven de tolalen goed, op de 27ste nog 160, de 30ste 1 18. Maar al in de eerste
septemberweek nam het aantal snel af, hoewel de vlinder praclisch alle dagen van deze maand
hier ofdaar gezien werd. Nog op 17.IX telde J, Minnema te Apeldoorn 21 exemplaren. In okto-
ber kwam cardui nog slechts sporadisch voor. De slotdatum was 5 november, loen W. Vranken
nog twee exemplaren te Echt zag.

Totaai aanlal waarnemingen: 2070, een voortreffelijk jaarlotaal, dat vooral te danken is aan de
slerke vlucht van de afstammelingen van de immigranten. Vrij waarschijnlijk was het aantal ge-
parasiteerde rupsen, net als bij Vartessa atalanla, betrekkelijk klein en kon een Dink percentage
de volwassen staat bereiken.

5. Issoria iathonia (Linnaeus). Slechts e6n exemplaar werd buiten de duinen gezien; op 6 juli
werd te Langeweg (NB) een aangereden vlinder gevondcn (K. Kuypers). In het Duin district
werd de eerste pas 22 mei te Zandvoorl gezien (W. Kuijken), de tweede de volgende dag te Eg-
mond-Binnen (Br. F. Melkert). Daarna volgden een paar waarnemingen van afgevlogen vlinders
weer te Egmond-Binnen. terwiji de eerste verse daar in de eerste helft van juli in flink aantal vio
gen. In de eerste week van deze maand werden ook rupsen gevondcn, waarvan de vlinders in de
eerste helft van auguslus gekwcekt werden. Deze generalie bleef doorvliegen tot in September.
De laatste vlinder werd 19.IX genoteerd. Waarschijnlijk zijn er toch weer drie generaties ge-
weest.

6. Acherontia atropos (Linnaeus). Slechts vier exemplaren vermeld: op iO.Vll een tc Wouds-
end (Fr.), 5.IX een Iweede te Nieuw-Vennep. een derde te Mclissant, terwiji het vierde in Lim-
burg in een bijenkast werd aangelroffen (mededeling in Natuurh. Maandhl. 66 (9) : 138 (1977)
zonder vermelding van vindplaats).

7. Agrius convolvuli (Linnaeus). Maar twee vermeldingcn: op 3.V1II een fraai exemplaar door
buren meegebrachl uit Venio (Th. Blokland) en 23.VIM een tweede op Saponaria o/licinalis L.
(Zeepkruid) te Haamslede (J. P. C. Boot).

8. Macroglos.wm stellaiarum (Linnaeus). Op 3 januari werd een levende overwinteraar aange
lroffen In een kamer van het gemeentehuis te Oosterwolde (A. van Randen). Deze kan bezwaar-
lijk tot de migranten van 1977 gerekend worden. Wei waren dit twee vlinders, die 1 1.VI te Rijs
werden gezien (E. A. M. Speijer) en 14.VI te Balgzand (op Slangekruid, C. Zonneveld). Van de
zomergeneratic werden enkeie exemplaren gemcid: 4.VIII te Apeldoorn, 25.VIII twee te Echt
(plus drie rupsen. W. Vranken) en 4 en 10.IX telkens een tc Breirkelen. Het jaarlotaal was dus 7
exemplaren.
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9. Agrotis ipsilon (Mufnagel). Hel eerste exemplaar werd 29 mci te Eijs (Lbg) gevangen (F. J.
van Ooslerhoul). In juni werd de vlinder op vijf dagen gemeld, in juli op zeven, sleeds in kleine
aantallen (meest slechls een per dag). Ook in augustus bleef de vlinder schaars, maar in de laat-
sle week begonnen de dagtolalen op le lopcn en zoals bijna allijd waren seplember en de eersle
helfl van oktober de waarnemingen hel lalrijksl (maximum 136 op 7.X). Daarna werd ipsilon
schaarscr, maar werd loch tot in de eersle decade van november regelmatig gezien, Siotdatum
26.X! met vijf afgevlogen exeinplaren le Echt.

Tolaal aanlal waargenomen exemplaren: 903. Zowel wat de verspreiding als wal hel aanlal be-

Irefl stak hel zuiden en hel midden van Limburg ver boven de rest van hel land uil. TerwiJ! le
Melissanl bij voorbecld in hel hele seizoen slechls twee exemplaren in de lichlval kwamen, wer-
den le Slein door Paler A, Munslers enige honderden geleld. Alleen al op 7.X niel minder dan
1 14!

10. Peridroma saucia (Hubner). Tussen 8 September en 16 oklober werden in lolaal vijf exem
plaren gemcid: 8.IX le Beusichem, 14 en 15.1X le Renesse, 13.X en I6.X le Ooslliuizen.

11. Mylhimna vilellina (Hubner). Op 21 oklober werd een exemplaar van deze immigrant le
Heerdc gevangen (J, B. Wolschrijn), de eersle waarneming sinds 1968!

12. Macdunnoughia confusa (Stephens). Eersle vangsl op 3 juni te Simpeiveld (G. R. Langolir).

Pas op 14.VI werd weer een exemplaar gevangen, dil maa! een 9 te Ospel (M. F. van der Donk).
Van locn af werd confusa lot eind September praclisch elke dag vermeld, zij hot ook, dal dc dag

tolalen slechls een maal net boven de lien kwamen (1 1 op 23.IX). In oklober kwamen er hiaten
in de meldingen en in november werd nog slechls een op de 15de te Nederweert gezien. Er moe-
ten na dc zcer schaarse voorjaarsgeneralic minslens iwec generalies gevolgd zijn, maar in de
meldingen is geen grens daar tussen le zien.

In tolaal werden niel minder dan 216 exemplaren geleld, een aanlal dal nog nooil te voren
werd bcreikt. Daarvan slamden ecliler 199 uil hel zuiden en midden van Limburg! Hel 9 van
I4.V1I legde twee dagen later eieren. De rupsen begonnen na zes dagen le verschijnen en uilein-

delijk werden liiervan tussen 14 en 22.Vin niel minder dan 1 14 vlinders gekweekl. Naluurlijk.
werden deze niel meegeteld. Zowel C. Oltenheijm als M. Fransen merklen op, dat de vlinders

zowel in de schemering als's avonds g.oed viogen op bloeiende Biiddleja, veel betcr dan op licht.
Op 21 .IX werd le Schin op Geul een jonge rups gesieepl. Deze werd aanvankelijk builen ge

kweekl, maar later naar binncn gehaaid. De vlinder verscheen loen op 10 december (K. Alders).
Vindpiaalsen. Limburg: Ubach over Worms, Simpeiveld, Gulpen, Klimmen, Valkenburg,

Schin op Geul, Eijs, Uleslralen, Elsloo, Stein, Mclick, Poslcrholl, Nederweert, Ospel, Sleyl, Bel-

feld, Vcnlo. Zuid-Molland: Melissanl (een op 26.IX). Gelderland; Beusichem (lelkens een op
22.VM en op 20.X), Winlerswijk (een op 2.IX).

13. Aufographa gamma (Linnaeus). Op 9 en 17 april werd lelkens een vlinder in een koude kas
le Ouddorp aangelroffen, die zich daar dan waarschijniijk wel onlwikkeld zal hebben. Op 30.1V
vioog een Gamma-uii op bloeiende hyacinten te Terneuzen. In mei werd gamma op 10 vcrschil-

lende dagen gezien (samen 23 exemplaren). Vanaf 25.V onlbrak de vlinder vrijwel geen dag
meer, al bleven de aantallen voorlopig aan de lage kanl. Pas in de Iwecde helfl van Juli kwam
daar verbelering in en in augustus liepen de lotalen de meeste dagen in de honderden. Hel maxi
mum (ruim 1460) werd 21 .VIII bereikl. In seplember werd de vlinder geleidelijk aan minder ge-

woon, lioewel zelfs 6.X nog 289 exemplaren geleld werden. Zelfs in de eersle helfl van november
werd A. gamma nog vrijwel dagelijks ergens gezien, hoewel de dagtolalen nu steeds onder de 10
bleven. Sloldata: 17.XI een le Middelharnis, 26.X1 zeven afgevlogen vlinders te Echt.

Tolaal aanlal; 17250, voor dil seizoen zeker geen slecht aantal. Vermeldenswaard is, dal K. Al

ders in maart in de Amslerdamse walcrleidingduinen op rozetlen van Ossetong {Anchusa ojjicina-
lis L.) 12 rupsen vond, die dankzij de gunstigc lempcraluur de winter overleefd hadden.
•  [Oirysodeixis cha/ciles (Esper). Zie Lempke, 1978. De van Beusichem vermelde datum 31.X
moel 31 .VIII zijn, zodat deze datum dus overeensleml met dc data van Berkel en Rodenrijs. (De
opgegeven vindplaats Bcrkel-Enschol was niel Juisl).]

14. Orihonama obsfipata (Fabricius). In oktober werden twee exemplaren gevangen, hel eer
sle 21 .X le Heerde (J. B. Wolschrijn), hel Iweede 24.X te Beusichem (M. Melchior).

15. Margariiia j/tcf/caZ/j (Linnaeus). Van deze schaarse migrant werd een exemplaar te Beusi-
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chem aangelroffen op 2 September (M. Melchior).

16. Vdea ferrugaiis (Hubner). Eveneens slechls een exemplaar; Heerde, 22 oklober (J. Wol
schrijn).

17. Nomophila nocltiella (Denis & Schiffermuller). Slechls twee waarnemingen; een le Roller-
dam op 18.VI1I (N. W. Elfferich), de tweede op 20.X le Beusichem (M. Melchior).

18. Palpila imionalis (Hiibner). Eindelijk weer eens een vermelding van deze zcldzaamheid; op
22 oklober een fraai vers exemplaar in de Amslerdamse waterleidingduinen, namelijk bij hel
Sijmpjesbos (vlak ten zuiden van de ingang bij De Oase) (1. A. Kaijadoe).

19. Plutella xyhslella (Linnaeus). Eersle exemplaren pas op 13 en 14 juni te Heerde, op 17.VI
een afgevlogen vlinder le Rotterdam en verder in de tweede helfl van de maand nog enkele le
Melissanl. Op laatslgenoemde plaats werd xyloslella ook op vijf dagen in juli gezien, lelkens in
zcer kleine aantallen. Dat bleef zo hel hele verdere seizoen. De topdagcn waren 15 en IS.VIII,

loen lelkens 18 exemplaren in de val te Melissanl werden aangelroffen. Enkele in de eerste en
de laatsle dagen van seplember en op vier dagen in oktober. Sloldalum 3 november, loen G.
Langohr nog een exemplaar le Valkenburg waarnam.

Tolaal aanlal gemclde exemplaren; 120, niel veel beler dan in 1977.

Over enkele altijd speciaal vermelde inheemse soorlen (maar die oorspronkelijk immigranlen
waren), kan het volgende meegedeeld wordcn.
Mylhimna alhipuncia (Denis & Schiffermuller). Builen Limburg werden slechls vier exempla

ren gemeld. Op 23.VII ving A. van Tuijl een te Noordwijk en 14.VIII twee te Muiderberg, terwijl
20.Vin de vierde te Heerdc verscheen (J. Wolschrijn).

Uil het zuiden en midden van Limburg werden 160 exemplaren gemeld tussen 4.V] en 14.X,
zonder dal een duidclijkc afscheiding in generalies vast te slellen is. Maar ongelwijfeld zijn er
zeker twee geweesl. Topdag was 3I.VII!, loen A. Maassen te Posterholl 22 exemplaren leide.

Mylhimna l-album (Linnaeus). De eersle generatie vIoog van 23.VI-8.V11I, maar werd bijna al
leen le Beusichem aangelroffen. Daarnaast alleen op 8.VII twee le Venio en B.VIII een le Ne
derweert. De tweede generatie begon op I .IX en vIoog door tot 26.X. Hoewel ook nu weer de
meerderheid der exemplaren van Beusichem stamde, kwamen er nu loch ook waarnemingen uil
andere delen van het land.

Vindplaatsen. Limburg; Gulpen, Wijtre, Geulle, Slein, Melick, Nederweert, Sleyl. Noord-
Brabant; Tilburg. Zuid-Holland; Oud-Beijcrland. Gelderland; Beusichem. Nederhemert, Nijme-
gen, Heerde.

Hel tolaal aantal gemclde exemplaren bedrocg 161, waarvan precies 100 afkomslig waren uil
de val le Beusichem.

Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller). De eerste werd 7 juni le Melick gezien. de laat
sle 2 november te Slein. Hoewel de eersle generatie regelmatig werd gemeld, was hel hoogste
daglolaal loch slechts twee maal (op 17.VI en op 20.VII) zes. Tussen 21 .VII en 10.VIII was er een
hiaat, maar dan verscheen de Iwecdc generatie, die al heel gauw de eersle in aantal ging over-
treffen. Maar seplember en begin oklober werd de toptijd; 266 op lO.IX, 373 op 14.1X, 248 op
22.IX. 162 op 7.X! Merkwaardigerwijs hadden we hierbij helzelfde verschijnsel als bij de vorige
soorl. Slak daar Beusichem alle plaatsen de loef af, bij ambigua was hel Stein. Terwijl in tolaal
2633 exemplaren geleld werden (alleen overtroffen in 1961) waren daarvan 2112 afkomslig van
Slein I

Vindplaatsen. Limburg; Geulle, Valkenburg. Slein, Melick, Posterholl, Swalmen, Heel, Ne
derweert, Ospel. Zuid-Holland; Melissanl; (ruim 150 exemplaren!), Brielle (een). Gelderland;
Beusichem (drie), Arnhcm (14),

SUMMARY

In the report on the migrating Lepidoptera in the Netherlands for the year 1977 the following
particulars are menlioned:
1. Colias hyale (Linnaeus). Only six specimens were observed.
2. Colias crncfH.T (Fourcroy). The same low figure.
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Naamlijst van de in Nederiand en het omiiggende gebled voorkomende

Histendae (Coleoptcra)

P. KANAAR

(ColL'p'tera)''A Tew"" check-lLt'L tmSll'L"Iid'ror''th ' e'"''Species no. yel - or wrongly recorded rrc. Ibe Nelberlands at rkt^tilraZtltk'"'"'-

™»-eude,mijdehjke veranderingen in de nomenclalunr opgelrede'n'Drbelang k"!"''!''' "'''werk van Mazur (1972). en uit de sludie van WeLe! (1944) over ^ bo e""
raat van het geslacht Hisier Linnaeus en verwam ., 7 genitaalappa-in de oude omvang een h^Lrgene g^ ^r^eT deel
door Wenzel onder Margarinotus Marseul fehrarhi' dil geslacht is
en Grammosiethus Lewis. Het oorspronkeiiike eeslachTw ^ subgenera Parali.Uer Bickhardtten met zeer karakteristieke knobberop dl dekTchi^^^^^
uil Zuidwest Europa (4/ ^caber ^Fab^icilK^t • strepen, en we! een soort
De uitbreiding van het geslht Noord-Amerika (4/. gunifer Horn).
vrijwel alle systematic] aanvaard Wenzel maakte bilT ih^^H "^^ns door
ti's geen onderscheid in subgenera. Kryzhanovskij (I976) en M
Histendae (ter perse) doen dit wel, en mijns inziens terecht van

gigar: --omie eenteerd werden door andcre auteurs Er iirdaarro ' ̂ "r" gelnterpre-
men in de literatuur verschenen. Door het werk van Marr (797^ i
knoop ontrafeld. Met resultaat neereeleed in /tin r m ^ onontwarbaredat veel in ons land voorkomende Stfde "hurv trouT'^^
len gaan Helen. ouwde namen kwijtraken. en anders zul-

naamlijst van de Histeridae in"oZlL"d
bij ik in hoofdzaak de nomenclatuur volpcn. M, t f 1? ^^'gen, waar-
allcen die synoniemen weike nodig zijn om de so^lfn eoed th (gecursiveerd)
overzichtelijkheid laal ik de overige weg Men kan ze vl H !, ^rengen. Voor de
van Mazur. Soorlen die nog niet uit ons hnd bekend gcnoemde catalogusmeld zijn, worden aangedu'd met ee^* !oor dfnamerEnI l'^
landse fauna zuiien in een volgend artikel vem IH a meuwe soorten voor de Neder-
gchouden. ® deze lijsl is hiermede a! rekening

SAPRINOMORPHAE

ABRAEINAE

Abraeini

Abraeus Leach, 1817
parvulus Aube, 1842
granulum Erichson, 1839

HISTERIDAE Paykull, 1811

globosus (Hoffmann, 1803)
Chetabraeus Portevin, 1929

* globulus (Creutzer, 1799)
Plegaderini

Plegaderus Erichson, 1834
• saucius Erichson, 1834

vulneratus (Panzer, 1797)


